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

Nina Tudor 
CEO Unika
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POLARIS
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SIZE

16x22 cm

COLORS

MARO
BROWN

Descriere tehnică
Copertă flexiblă, din piele naturală 
regenerată, cu buzunare în interi-
or, sistem de închidere cu elastic 
vertical. Bloc detașabil datat, format 
16x22 cm, hârtie offset FSC ivoire, 
344 de pagini, tipar 2 culori, hărți 
policromie. 
Ambalare în cutie individuală kraft,  
protecție cu silk paper.

Technical description
Flexible regenerated genuine leath-
er cover with inside pockets, vertical 
elastic closure system. Removable 
dated block, 16x22 cm format, ivory 
FSC offset paper, 344 pages, 2-color 
print, polychrome maps.
Individual kraft box packaging, silk 
paper protection.

• Vrei să-ți notezi evenimentele impor-
tante din zi, cum te-au făcut să te simți și 
ce semnificație au avut pentru tine? 
• Agenda Polaris este cea care va adăpo-
sti sub coperta din piele , lucrată manual, 
dintr-o bucată - realizările, gândurile și 
sentimentele tale. 
• O poți păstra pentru tine sau o poți oferi 
cadou. Alegerea îți aparține!

• Do you want to write down the import-
ant events of the day, how they made you 
feel and what they meant to you? 
• The Polaris agenda is what you will store 
under a one-piece leather cover - your 
accomplishments, thoughts and feelings. 
• You can keep it for yourself or give it as 
a gift. The choice is yours!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
NOU

https://www.unika.com.ro/agenda-polaris_1751.html
https://www.unika.com.ro/agenda-polaris_1751.html


VINTAGE
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală, 
cu buzunare diverse în interior. Bloc 
detașabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset FSC ivoire, 344 de pagi-
ni, tipar 2 culori, harți policromie, an 
embosat pe coperta I. Ambalare în 
cutie individuală kraft,  protecție cu 
silk paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Flexible genuine leather cover with 
various pockets inside. Removable 
dated block, size 16x22 cm, ivory 
FSC offset paper, 344 pages, 2-color 
print, polychrome maps, embossed 
year on cover 1. 
Packing in individual kraft box, silk 
paper protection.

COLORS

MARO
BROWN

• Piele naturală premium? În agenda Vintage 
vei adăposti, sub o coperta cu un aspect an-
tichizat - evenimentele importante din zi, 
cum te-au făcut să te simți și ce semnificație 
au avut pentru tine. 
• Îți poți nota realizările, gândurile și senti-
mentele legate de acestea. 
• Provoacă-ți creativitatea! 
• Noi am făcut-o deja - Agenda Vintage este 
dovada.

• Premium genuine leather? In the Vintage 
agenda you will house, under a cover with 
an antique look – the important events of 
the day, how they made you feel and what 
they meant to you.
 • You can write down your accomplish-
ments, thoughts, thoughts and feelings.
• Challenge your creativity!
• We’ve already done it - the Vintage agenda 
is the proof!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
NOU

https://www.unika.com.ro/agenda-vintage-_151.html
https://www.unika.com.ro/agenda-vintage-_151.html


ALMA
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SIZE

16x22 cm

COLORS

MARO
BROWN

NEGRU
BLACK

BORDO
CLARET

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

Technical description
Sponge cover, made of genuine 
leather, with various pockets inside 
and closure system with metal sta-
ple, pen holder. Removable dated 
block, 16x22 cm format, ivory FSC 
offset paper, 344 pages, 2-color 
print, polychrome maps. 
Packing in kraft box, protection with 
silk paper.

• Agenda Alma te cucerește. 
• Elegantă, realizată integral din piele na-
turală, te va însoți în toate meetingurile 
tale. 
• Fii doar activ și va fi și ea odată cu tine! 

• The Alma agenda conquers you. 
• Elegant, made entirely of genuine leath-
er, will accompany you in all your meet-
ings. 
• Just be active and she will be with you!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-alma_1744.html
https://www.unika.com.ro/agenda-alma_1744.html
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală, 
închisă cu clapă din piele, suport 
pix. Bloc detașabil datat, format 
16x22 cm, hârtie offset FSC ivoire, 
344 de pagini, tipar 2 culori, hărți 
policromie. Produsul este lucrat 
integral manual și cu marginile co-
perții finisate prin vopsire în 3 stra-
turi de vopsea + lac. 
Ambalare în cutie kraft, protecție cu 
silk paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Flexible genuine leather cover, 
closed with leather flap, pen holder. 
Removable dated block, 16x22 cm 
format, ivory FSC offset paper, 344 
pages, 2-color print, polychrome 
maps. The product is made entirely 
by hand and with the edges of the 
cover finished by painting in 3 coats 
of paint + varnish. 
Packing in kraft box, protection with 
silk paper.

COLORS

GRI
GREY

VERDE
GREEN

MARO
BROWN

ALB
WHITE

• În agenda Mirror te oglindești.
• Fină la atingere, elegantă și chic - este po-
trivită pentru orice ținută sau tu iți vei asorta 
o ținută potrivită pentru ea. 
• Ține-o cât mai aproape de tine.
Vă asemănați!

• You mirror yourself in the Mirror agenda. 
• Silky  to the touch, elegant and chic - it is 
suitable for any outfit or you will match a 
suitable outfit for it. 
• Keep it as close to you as possible. 
You look alike!

CULORI 
NOI

MIRROR

FABRICAT
în

ROMÂNIA

NEW!

https://www.unika.com.ro/agenda-mirror_1746.html


VIOLA
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Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele natu-
rală, cu buzunare diverse în inte-
rior, sistem de închidere cu capsă 
metalică, suport de pix și binduri pe 
cotor. Bloc detașabil datat, format 
16x22 cm, hârtie offset FSC ivoire, 
nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți 
policromie.
Ambalare în cutie individuală kraft,  
protecție cu silk paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Sponge cover, made of natural 
leather, with various pockets inside, 
closure system with metal staple, 
pen holder, and binders on the 
back. Detachable dated block, size 
16x22 cm, ivory FSC offset paper, 
344 pages, 2 color printing, poly-
chrome maps. 
Packing in individual kraft box, silk 
paper protection.

COLORS

MARO
BROWN

VERDE
GREEN

BORDO
CLARET

• Sunt modernă, generoasă, ca o floare de 
frumoasă - ar spune, despre ea, agenda 
Viola, dacă ar avea grai. 
• Tu ce zici? Te-a cucerit?

• I am modern and generous - Viola's 
agenda would say about her, if she had 
words. 
• What do you say? Did he conquer you?

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-viola_1747.html
https://www.unika.com.ro/agenda-viola_1747.html


MATRIX
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală, 
cu buzunar transparent pe coperta 
2 pentru carduri/cv. Bloc fix datat, 
format 16x22 cm, hârtie offset FSC 
ivoire, 344 de pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie. Culori coperți: ne-
gru, maro, albastru perlat. Ambala-
re în cutie individuală din carton tip 
cadou.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Flexible natural leather cover with 
transparent pocket on cover 2 for 
cards / business cards. Fixed dated 
block, 16x22 cm format, ivory FSC 
offset paper, 344 pages, 2-color 
printing, polychrome maps. Cov-
er colors: black, brown, pearl blue. 
Packing in individual cardboard box, 
gift type.

COLORS

MARO
BROWN

ALBASTRU
PERLAT

PEARL BLUE

NEGRU
BLACK

• Ușor de luat cu tine oriunde, la birou sau 
chiar în tren, agenda Matrix este flexibilă, 
modernă și "dintr-o bucată", fară cusături. 
• Albastru perlat? Încearcă și tu!

• Easy to take with you anywhere, at the 
office or even on the train, the Matrix 
agenda is flexible, modern, seamless.
• Pearl blue? Try it too!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-matrix_1748.html
https://www.unika.com.ro/agenda-matrix_1748.html


COUNTRY
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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 FSC ivoire, 344 de pagini, tipar 2 
culori, hărți policromie.
Ambalare în cutie individuală kraft, 
protecție cu silk paper. 

SIZE

16x22 cm

Technical description
Sponge cover, made of genuine 
leather with various pockets inside 
and closure system with metal sta-
ple, pen holder. Removable dated 
block, 16x22 cm format, ivory offset 
FSC paper, 344 pages, 2-color print, 
polychrome maps. 
Packing in individual kraft box, silk 
paper protection.

COLORS

MARO
BROWN

ALBASTRU
BLUE

NEGRU
BLACK

• Agendă cu un design atrăgător, modern, 
elegant - cu siguranță iți va atrage atenția. 
• "Fashion" este cel mai potrivit atribut 
pentru această agendă. 
• Fii în tandem cu ea!

• An agenda with an attractive, modern, 
stylish design - it will definitely catch your 
eye. 
• "Fashion" is the most appropriate attri-
bute for this agenda. 
• Be in tandem with it!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-country_1749.html
https://www.unika.com.ro/agenda-country_1749.html


CHAYENNE
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Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele naturală, 
cu cusături ornamentale, buzunare 
diverse în interior și sistem de închi-
dere cu capsă metalică, suport de 
pix. Bloc detașabil datat, format 
16x22 cm, hârtie offset FSC ivoire, 
344 de pagini, tipar 2 culori, hărți 
policromie.
Ambalare în cutie individuală kraft,  
protecție cu silk paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Sponge cover, made of genuine 
leather, with ornamental seams, 
various pockets inside and closure 
system with metal staple, pen hold-
er. Removable dated block, 16x22 
cm format, ivory FSC offset pa-
per, 344 pages, 2-color print, poly-
chrome maps. 
Packing in individual kraft box, silk 
paper protection.

COLORS

MARO
BROWN

ALBASTRU
BLUE

NEGRU
BLACK

• Cusătura dublă ca la blugi este potrivită 
atât pentru femei cât și pentru bărbați - toți 
poartă jeanși. 
• Cu siguranță poți și tu așa că asortează-ți 
ținuta cu agenda Chayenne.

• Double denim stitching, like the one on the 
jeans, is suitable for both women and men - 
everyone wears jeans.
• Of course you can too, so match your out-
fit with Chayenne's agenda.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-chayenne_1750.html
https://www.unika.com.ro/agenda-chayenne_1750.html


MILLE
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• O mie de aprecieri și chiar mai mult 
de atât i-ai putea acorda acestei agende 
din piele naturală, identică cu cea de la 
"casele de modă internaționale". 
• Îndrăznește să o ai!

• You could give a thousand appreciations 
and even more than that to this agenda 
made of natural leather, identical to the 
one from "international fashion houses".
 • Dare to have it!

Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele naturală, 
cu buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu capsă met-
alică, suport de pix. Bloc detașabil 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set FSC ivoire, 344 de pagini, hărți. 
Ambalare în cutie individuală kraft, 
protecție cu silk paper.

Technical description
Sponge cover, made of genuine 
leather, with various pockets inside 
and closure system with metal sta-
ple, pen holder. Removable dated 
block, size 16x22 cm, ivory FSC off-
set paper, 344 pages, maps. Individ-
ual kraft box packaging, silk paper 
protection.

COLORS

ALBASTRU
BLUE 

ROȘU
RED

NEGRU
BLACK

MARO
BROWN 

SIZE

16x22 cm FABRICAT
în

ROMÂNIA

CULORI 
NOI

NEW!

https://www.unika.com.ro/agenda-mille_1739.html
https://www.unika.com.ro/agenda-mille_1739.html


BLACK
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Descriere tehnică
Coperta flexibilă este realizată din 
piele naturală neagră pe exterior 
și piele roșie pe interior, cu margini 
vopsite manual în 3 straturi de vop-
sea+lac. Închiderea coperții se face 
cu elastic si are integrat suport pen-
tru pix. Bloc detașabil datat, format 
16x22 cm, hârtie offset FSC ivoire, 
344 de pagini, tipar 2 culori, hărți 
policromie. 
Ambalare individuala in cutie indi-
viduala kraft, protective cu silk pa-
per.

SIZE

16x22 cm

Technical description
The flexible cover is made of black 
genuine leather on the outside 
and red leather on the inside, with 
hand-painted edges in 3 coats of 
paint + varnish. The closure of the 
cover is made with elastic and has 
an integrated pen holder. Remov-
able dated block, 16x22 cm format, 
ivory FSC offset paper, 344 pages, 
2-color print, polychrome maps. 
Cover color: black. 
Packing in individual kraft box, silk 
paper protection.

COLORS

NEGRU
BLACK

• O agendă luxoasă, elegantă și totuși 
modernă, pe față piele naturală neagră și 
în interior piele de tip căprioară, roșie. 
• Vrei să ieși în evidență? Încearcă!

• A luxurious, elegant yet modern agenda, 
with black genuine leather on the front 
and red, suede leather on the inside. 
• Do you want to stand out? Try it!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-black-_182.html
https://www.unika.com.ro/agenda-black-_182.html
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Descriere tehnică
Coperta jurnalului este flexibilă, re-
alizată din piele naturală, închidere 
cu șnur din piele vintage. Blocul are 
formatul A5 și 320 de pagini cu as-
pect vintage, offset de 70 gr/mp., 
detașabil. Ambalarea se face indi-
vidual, într-o cutie kraft, tip cadou.

SIZE

16x22 cm

Technical description
The journal cover is flexible, made 
of genuine leather, closure with a 
cord made of vintage leather. The 
block has an A5 format and 320 
pages with a vintage look, offset of 
70 gr / sqm, removable. 
The packaging is made individually, 
in a kraft box, gift type.

COLORS

MARO
BROWN

• Jurnal Vintage după nume, și totuși mo-
dern. 
• Și dacă vorbim despre acest trend - vin-
tage -  hârtia din interior te trimite în alte 
timpuri - dar tu poți să iți așterni aminti-
rile, planurile și ideile cu orice fel de in-
strument de scris - noi am probat asta!

• Vintage journal by name and yet mod-
ern. 
• And if we talk about this trend - vintage - 
the paper inside sends you back to other 
times - but you can spread your memo-
ries, plans and ideas with any kind of writ-
ing tool - we tried it and it works!

 JURNAL VINTAGE
Vintage journal

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/jurnal-vintage_1540.html
https://www.unika.com.ro/jurnal-vintage_1540.html
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Descriere tehnică
Jurnalul este din piele naturală, are 
formatul A5 și 320 de pagini tipărite 
la policromie cu aspect vintage. Co-
perta este tare, iar pielea are aspect 
patinat , bloc fix. Setul este ambalat 
într-o cutie kraft, tip cadou, cu silk 
paper, împreună cu un toc din lemn 
și o călimară cu cerneală.

SIZE

14x21 cm

Technical description
The journal is made of genuine 
leather, has an A5 format and 320 
pages printed in polycryme with 
a vintage look. The cover is hard, 
and the skin looks patinated, fixed 
block. The set is packed in a kraft gift 
box with tissue paper, along with a 
wooden case and an inkwell.

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.

• An elegant diary, ideal for writing down 
your daily tasks at work, your business 
ideas, but also your thoughts from every-
day life. 
• It is said that when you write in a journal, 
you live twice.

SET JURNAL CU TOC ȘI CERNEALĂ
Journal with Fountain Pen and Ink

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/set-jurnal-cu-toc-si-cerneala_1605.html
https://www.unika.com.ro/set-jurnal-cu-toc-si-cerneala_1605.html
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, piele 
naturală regenerată dublă față soft-
touch, colț rotund copertă și bloc. 
Bloc fix, autodatat, format 19x19 
cm, hârtie offset alb RECICLAT, 216 
de pagini, tipar 2 culori, forzatz col-
orat, semn de carte. Ambalare în 
cutie colectivă. 

SIZE

19x19 cm

Technical description
Flexible outer cover, soft-touch dou-
ble-leaf regenerated genuine leath-
er, round corner on cover and block. 
Fixed block, autodatated, size 19x19 
cm, recycled white offset paper, 216 
pages, 2-color print, colored forzatz, 
bookmark. 
Collective box packaging. 

COLORS

ALBASTRU
BLUE

BEJ
BEIGE

VERDE
GREEN

• To protect the environment, reduce 
energy emissions, recycle and reuse 
resources, we have created the Green 
Agenda for you! 
• Close to you, close to nature!

• Pentru a proteja mediul, a reduce emi-
siilor economice de energie, a reciclara 
și reutiliza resursele, am creat pentru 
tine agenda Green! 
• Aproape de tine, aproape de natura!

GREEN

FABRICAT
în

ROMÂNIA

100%
RECICLABILPRODUS DIN 

PIELE NATURALĂ 
REGENERATĂ

https://www.unika.com.ro/agenda-green_1756.html
https://www.unika.com.ro/agenda-green_1756.html


Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, piele 
naturală regenerată dublă față soft-
touch, colț rotund copertă și bloc, 
închidere cu elastic tubular pe ori-
zontală. Bloc fix autodatat, format 
16x22 cm, hârtie offset FSC ivory, 
224 de pagini, tipar 2 culori, semn 
de carte. Ambalare individuală în 
cutie de carton alb. 

SIZE

16x22 cm

Technical description
Flexible outer cover, soft-touch 
double-front regenerated genu-
ine leather, round corner on cover 
and block, horizontal tubular elastic 
closure. Fixed autodatated block, 
16x22 cm format, ivory FSC offset 
paper, 224 pages, 2-color print, 
bookmark. Individual packaging in 
white cardboard box. 

• Atingi pământul, miroși o floare, privești 
spre cer ... și inspirația te va cuceri de-în-
dată. 
• Așa a fost concepută Agenda EcoLeather
din piele naturală. 
• Protejezi natura și rămâi mult timp în 
mijlocul ei!

• You touch the ground, you smell a flow-
er, you look at the sky ... and the inspira-
tion will conquer you immediately. 
• This is how the EcoLeather Natural 
Leather Agenda was designed.
 • Protect nature and stay in the middle of 
it for a long time!

23
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ECOLEATHER
format 16x22 cm 

FABRICAT
în

ROMÂNIA

COLORS

ALBASTRU
BLUE

BEJ
BEIGE

VERDE
GREEN

PRODUS DIN 
PIELE NATURALĂ 

REGENERATĂ

https://www.unika.com.ro/agenda-ecoleather-16x22_1757.html
https://www.unika.com.ro/agenda-ecoleather-16x22_1757.html


Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, piele 
regenerată dublă față, colț rotund 
copertă și bloc. Bloc fix, format 
12.5x20.5 cm,  224 de pagini liniate 
tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset 
ivory FSC, bloc cusut, semn de carte.
Ambalare în cutie colectivă. 

SIZE

12.5 x 20.5 cm

Technical description
Flexible outer cover, double-sided 
regenerated leather, round corner 
on cover and block. Fixed block, for-
mat 12.5x20.5 cm, 224 pages print-
ed in 1 + 1 colors, on ivory FSC offset 
paper, sewn block, bookmark. 
Collective box packaging. 

• Vă pasă de planetă, doriți să educați 
piața în direcția ecologizării?  Fiecare din 
noi poate să fie un endorser al “păstrării 
planetei sănătoase”. 
• Alege agenda EcoLeather, iar gama cu-
lorilor iți va dovedi și mai mult caracterul 
ecologic al produsului.
• Care about nature! 

• Do you care about the planet, do you 
want to educate the market towards 
greening? Each of us can be an endorser 
of "keeping the planet healthy." 
• Choose the EcoLeather agenda, and the 
range of colors will prove even more the 
ecological character of the product 
• Care about nature!

24
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ECOLEATHER
format 12.5x20.5 cm

FABRICAT
în

ROMÂNIA

COLORS

ALBASTRU
BLUE

BEJ
BEIGE

VERDE
GREEN

LAYOUT

PRODUS DIN 
PIELE NATURALĂ 

REGENERATĂ

https://www.unika.com.ro/agenda-ecoleather-125x205_1758.html
https://www.unika.com.ro/agenda-ecoleather-125x205_1758.html
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SIZE

12.5x20.5 cm

PRODUS
NOU

• The legend says that "People of Asian 
cultures, such as the Andaman Islands 
and the Philippines, believed that man-
kind sprang from a bamboo stalk." 
• What do we think? Just touch the Bam-
boo Agenda and you will be closer to 
nature than ever. 
• We offer you not only a legend, but 
also a unique product that will surely 
conquer you.

• Legenda spune că.."Oamenii unor cul-
turi asiatice, de exemplu în Insulele An-
daman și Filipine, credeau că omenirea 
a apărut dintr-o tulpină de bambus." 
• Ce credem noi? Atinge doar Agenda 
Bamboa și vei fi mai aproape ca nicio-
data de natură. 
• Îți oferim nu doar o legenda, ci și un 
produs unicat care te vă cuceri cu sig-
uranță.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

Descriere tehnică
Copertă tare din material eco ther-
mo-natura, texturată, certificată 
FSC, format bloc 12.5x20.5 cm, 224 
de pagini liniate, tipar 1 culoare, off-
set ivory FSC. 
Ambalare în cutie colectivă. 

Technical description
Hard cover made of eco thermo-na-
ture material, textured, FSC certi-
fied, block format 12.5x20.5 cm, 224 
lined pages, 1 color print, ivory FSC 
offset . 
Collective box packaging. 

COLORS

NEGRU
BLACK

BEJ
BEIGE

VERNIL
VARNISH

BAMBOA
format 12.5x20.5 cm

https://www.unika.com.ro/agenda-bamboa-125x205_1783.html
https://www.unika.com.ro/agenda-bamboa-125x205_1783.html
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SIZE

A5

PRODUS
NOU

• Only the product format differs, but 
the legend continues. 
• "It is said that the bamboo will help 
a person to gain willpower, to cultivate 
self-discipline, to help achieve his goals, 
is a good defender against all kinds of 
negative energy and a magnet forever." 
• You will also be attracted to Bamboo, 
it will inspire you and protect the Earth 
at the same time. Close to nature!

• Doar formatul produsului diferă, însă 
legenda continuă. 
• "Se spune că bambusul va ajuta o 
persoană să câștige forță inflexibilă de 
voință, să cultive o disciplină în sine, 
care să ajute la atingerea scopurilor 
sale, este un bun apărător împotriva tu-
turor tipurilor de energie negativă și un 
magnet pentru totdeauna." 
• Vei fi atras și tu de Bamboa, te va in-
spira și vei proteja Pământul, în același 
timp. Aproape de natură!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

Descriere tehnică
Copertă tare din material eco ther-
mo-natura, texturată, certificată 
FSC, format bloc A5, 208 de pagini 
nedatate, tipar 2 culori, offset alb 
RECICLAT. 
Ambalare în cutie colectivă. 

Technical description
Hard cover made of eco thermo-na-
ture material, textured, FSC certi-
fied, A5 block format, 208 undated 
pages, 2-color print, recycled white 
offset. 
Collective box packaging. 

 

COLORS

BAMBOA
format A5

NEGRU
BLACK

BEJ
BEIGE

VERNIL
VARNISH

https://www.unika.com.ro/agenda-bamboa-a5_1779.html
https://www.unika.com.ro/agenda-bamboa-a5_1779.html
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă dublă față, soft-
touch, din materiale sustenabile, cu 
39% coajă de mar RECICLATĂ, bloc 
A5 nedatat, 208 de pagini, hârtie 
offset alb RECICLAT, tipar 2 culori, 
semn de carte. 
Ambalare în cutie colectivă. 

SIZE

A5

Technical description
Flexible double-sided cover, soft-
touch, made of sustainable materi-
als, with 39% RECYCLED apple peel, 
undated A5 block, 208 pages, white 
recycled offset paper, 2-color print-
ing, bookmark. 
Collective box packaging. 

COLORS

VERDE
GREEN

ROȘU
RED

ALBASTRU
BLUE

GALBEN
YELLOW

• ECO-Peel - is the product that has dif-
ferent types of symbolism of the apple. 
• Represents knowledge, magic
• The colors themselves encompass a 
basket of fresh apples - yellow, green, 
red, even blue - you almost can smell 
them. 
• You can be part of the story too. Take 
with you wherever you go an ECO-Pell 
agenda. 
• Be close to nature and protect the 
Earth.

• ECO-Peel - este produsul care adună 
un cuantum de simbolistici ale mărului.
 • Reprezintă "cunoașterea, magia, iar 
pentru medievali, mărul făcea posibilă 
atingerea unui univers similar cu par-
adisul."
• Însăși culorile înglobează un coș cu 
mere proaspete - galben, verde, roșu, 
chiar și albastru- este magia poveștii , 
parcă le simți și mirosul. 
• Poți face și tu parte din poveste. Ia cu 
tine, oriunde mergi, o agendă ECO-Pell. 
• Fii aproapre de natură și protejază 
Pământul.

ECO-PEEL

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
NOU

COPERTĂ 
DIN 

COAJĂ 
DE MĂR

https://www.unika.com.ro/agenda-eco-peel_1787.html
https://www.unika.com.ro/agenda-eco-peel_1787.html


Descriere tehnică
Copertă exterioară tare, din materi-
al eco termo-natura, colț rotund co-
pertă, deschidere 360 de grade, an 
pe coperta 1. Bloc fix, , autodatat, 
format 19x19 cm, hârtie offset FSC 
alb, 192 de pagini, tipar 2 culori, 
spiră metalică. 
Ambalare în cutie colectivă. 

SIZE

Technical description
Hard cover, made of eco-ther-
mo-nature material, round corner 
cover, 360 degree opening, year on 
cover 1. Fixed block, autodatated, 
size 19x19 cm, white offset FSC pa-
per, 192 pages, 2-color print, metal 
spiral. 
Collective box packaging. 

COLORS

• Prietenoasă cu tine prin formatul pătrat 
și spațiul generos pentru notițe, agenda 
Square este deasemenea prietenoasă cu 
natura. 
• Iți va fi ușor să o utilizezi datorită spirei 
sale, oferind deschidere de 360 grade. 
• Materialul de copertă este termosensibil 
și regenerabil. 
• Folosește-o așa cum îți dorești și fii pro-
tectorul planetei.

• Friendly with you due to the square for-
mat and generous space for notes, the 
Square agenda is also nature-friendly. 
• It will be easy for you to use it thanks to 
its spiral, offering 360 degree opening. 
• The cover material is heat-sensitive and 
renewable. 
• Use it as you wish and be the protector 
of the planet.
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SQUARE

FABRICAT
în

ROMÂNIA

BEJ
BEIGE

ALBASTRU
BLUE

NEGRU
BLACK

VERDE LIME
LIME GREEN

19x19 cm

https://www.unika.com.ro/agenda-square_1759.html
https://www.unika.com.ro/agenda-square_1759.html
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SOFT
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Descriere tehnică
Copertă exterioară semiflexibilă, cu 
finisare tip nubuk, cu buzunare di-
verse în interior și sistem de închi-
dere cu clapă magnetică, margini 
finisate prin vopsire manuală în 3 
starturi de vopsea+lac. Bloc de-
tașabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset FSC ivory, 344 de pag-
ini, tipar 2 culori, hărți policromie, 
semn de carte. Ambalare în cutie 
individuală kraft, protecție cu silk 
paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Semi-flexible outer cover, with nu-
buk finish, with various pockets in-
side and closure system with mag-
netic flap, edges finished by manual 
painting in 3 coats of paint + varnish. 
Removable dated block, 16x22 cm 
format, ivory FSC offset paper, 344 
pages, 2-color printing, polychrome 
maps, bookmark. Individual kraft 
box packaging, silk paper. 

COLORS

GRI 
GREY

MARO
BROWN

ALBASTRU
BLUE

BORDO
CLARET

• Ușoară, moale, fină, catifelată la atin-
gere! O alegere perfectă a unei agende 
potrivită pentru orice outfit. 
• Organizează-ți cărțile de vizită și car-
durile în buzunarele spațioase din inte-
rior. 
• Bucură-te! - Această agendă iți va 
aduce un plus de eleganță și un aer 
modern.

• Light, soft, smooth, velvety to the 
touch! A perfect choice of a suitable 
agenda for any outfit. 
• Organize your business cards and 
your credit  cards in the spacious pock-
ets inside. 
• Rejoice! - This agenda will bring you a 
touch of elegance and a modern touch.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

NEW!

CULORI 
NOI

https://www.unika.com.ro/agenda-soft_1761.html
https://www.unika.com.ro/agenda-soft_1761.html


EVOLUTION
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Descriere tehnică
Copertă exterioară texturată, cu 
buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu clapă. Bloc 
nedatat ivory, detașabil, format 16x 
22 cm, hârtie offset FSC ivory, 224 
de pagini, tipar 2 culori, semn de 
carte. Ambalare în cutie individuală 
din carton alb.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Textured outer cover with various 
inside pockets and flap closure sys-
tem. Removable block, 16x22 cm 
format, ivory FSC offset paper, 224 
pages, 2-color print, bookmark. 
Packing in individual white card-
board box.

COLORS

ROȘU
RED

BEJ
BEIGE

ALBASTRU
BLUE

NEGRU
BLACK

• Suntem tot timpul în schimbare. 
• Astfel și noi am transformat Agenda 
Evolution în varianta ei cea mai bună. 
• Testează și tu noul produs cu o tex-
tură mult mai prietenoasă și aproape 
de necesitățile tale. 
Timpul orientează omul, dă sens și sem-
nificație diferitelor trasee de evoluție. 
• Fii în pas cu noi, evoluează!

• We are always changing.
• That’s why we turned the Evolution 
Agenda into its best version. 
• Test the new product with a much 
friendlier texture and closer to your 
needs.
Time orients the human, gives meaning 
and significance to the different paths 
of evolution. 
• Keep up with us, evolve!.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
MODIFICAT

https://www.unika.com.ro/agenda-evolution_1774.html
https://www.unika.com.ro/agenda-evolution_1774.html


NOAH
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Descriere tehnică
Copertă exterioară extra-buretată, 
cu buzunare diverse în interior, fini-
sare copertă în cant prin vopsire 
manuală în 3 straturi+lac. Bloc de-
tașabil datat, hârtie offset FSC ivory, 
format 16x22 cm, 344 de pagini, ti-
par 2 culori, semn de carte. 
Ambalare în cutie individuală tip CA-
DOU.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Extra-sponge outer cover, with vari-
ous pockets inside, edge cover finish 
by hand painting in 3 layers + var-
nish. Dated removable block, ivory 
FSC offset paper, 16x22 cm format, 
344 pages, 2-color print, bookmark. 
Packing in a gift box.

COLORS

BORDO
CLARET

ALBASTRU
BLUE

GRI
GREY

• Te scufunzi în ea ca într-o pernă - 
odihnă și confort. 
• Pare că iți vine să-ți așezi capul pe ea, 
să îți dai răgaz, să gândești, să te inspi-
ri și apoi să-ți reîncepi activitatea, să-ți 
notezi task-urile de zi cu zi, evenimen-
tele la care trebuie să participi sau chiar 
trăirile tale. 

• She's feeling like a pillow - rest and 
comfort. 
• It seems like you want to put your head 
on it, take a break, think, get inspired 
and then start your activity again, write 
down your daily tasks, the events you 
need to attend or even your feelings.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
NOU

https://www.unika.com.ro/agenda-noah-_1792.html


COMO
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă texturată față, cu 
buzunare interioare pentru docu-
mente și carduri, închidere cu capsă 
metalică. Clapa poate fi utilizată ca 
suport pentru pix. Bloc detașabil 
nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset alb, 208 de pagini, tipar 2 cu-
lori, cusătură perimetrală. Culori co-
pertă: verde perlat, albastru perlat, 
negru. Outlet: verde, albastru, neg-
ru, maro, argintiu, arămiu. Ambalare 
individuală în cutie de carton alb.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Flexible textured front cover with 
inside pockets for documents and 
cards, metal staple closure. The flap 
can be used as a pen holder. Re-
movable block, 16x22 cm format, 
white offset paper, 224 pages, 2-col-
or print, perimeter stitching. Cover 
colors: pearl green, pearl blue, black. 
Outlet: green, blue, black, brown, sil-
ver, copper. Individual packaging in 
white cardboard box.

COLORS

OUTLET

• Agenda te duce cu gândul la Lacul 
Como, cu frumusețea și strălucirea lui 
în orice anotimp. Produsul arată spec-
taculos datorită materialului utilizat, a 
designului util și prietenos.  
• Se pretează atât la TS/Folio, cât și 
la imprimare policromie, așa putem 
„transfera” culorile brandului dvs. direct 
pe copertă, fapt ce îl va face mai vizibil 
și chiar memorabil.  
• Culorile sidefate ale coperților agendei 
atrag atenția fiind potrivite persoanelor 
îndrăznețe.

• The agenda reminds you of Lake 
Como, with its beauty and brilliance in 
any season. The product looks spectac-
ular due to the material used, the use-
ful and friendly design. 
• It is suitable for both TS / Folio and 
polychrome printing, so we can "trans-
fer" the colors of your brand directly on 
the cover, which will make it more visi-
ble and even memorable. 
• The pearly colors of the agenda cov-
ers attract attention and are suitable 
for daring people.

ALBASTRU
BLUE

MARO
BROWN

VERDE 
PERLAT
PEARL 
GREEN

ALBASTRU
PERLAT
PEARL 
BLUE

VERDE
GREEN

NEGRU
BLACK

NEGRU
BLACK

ARGINTIU
SILVER

ARĂMIU
COPPER

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-como_1773.html
https://www.unika.com.ro/agenda-como_1773.html
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Descriere tehnică
Coperta buretata din material ter-
morezistent, cu buzunare interio-
are, închidere cu capsă metalică.  
Bloc detașabil datat, format 16x22 
cm, hârtie offset FSC albă, 344 de 
pagini, tipar 2 culori, hărți, cusături 
decorative. Ambalare în cutie indi-
viduală kraft, protecție cu silk paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Sponge cover with inside pockets, 
metal staple closure. Removable  
dated block, 16x22 cm format, white 
FSC offset paper, 344 pages, 2-color 
print, maps, decorative stitching. 
Individual kraft box packaging, silk 
paper protection.

COLORS

BORDO
CLARET

NEGRU
BLACK

ALBASTRU
BLUE

MARO
BROWN

• Lois este agenda ta! - elegantă prin 
cusăturile decorative, coperta ușor bu-
retată, lucioasă și fină la atingere. 
• Utilitățile multiple, suport pix și suport 
carduri sau cărți de vizită, o face per-
fectă pentru întâlnirile tale de business.
 • Doar încearc-o!

• Lois is your agenda! - elegant with dec-
orative stitching, slightly sponge cover, 
glossy and fine to the touch. 
• Multiple utilities, pen holder and card 
or business card holder, make it perfect 
for your business meetings. 
• Just try it!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

LICHI-
DARE

DE
 STOC

https://www.unika.com.ro/agenda-lois_1762.html
https://www.unika.com.ro/agenda-lois_1762.html
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Descriere tehnică
Copertă buretată din material tex-
turat, sistem de închidere cu clapă 
și magnet. Bloc fix autodatat, format 
16x22 cm, hârtie offset FSC ivory, 
224 de pagini, tipar 2 culori, semn 
de carte. Ambalare în cutie colec-
tivă.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Sponge cover made of textured 
material, flap closure and magnet. 
Fixed autodated block, 16x22 cm 
format, ivory FSC offset paper, 224 
pages, 2-color print, bookmark. Col-
lective box packaging.
 

COLORS

ALBASTRU
BLUE

GRI
GREY

VERDE
GREEN

ROȘU
RED

• Concepută 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”. 
• Alege această agendă pentru a face 
parte din stilul tău.

• Designed for him and for her, the 
agenda should not be missed by any-
one at business meetings. 
• As the name suggests, your plans will 
be put in one place with “style”. 
• Choose this agenda to be part of your 
style.

STIL

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
MODIFICAT

https://www.unika.com.ro/agenda-stil_1763.html
https://www.unika.com.ro/agenda-stil_1763.html


NUBUK
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din material dublă 
față, la exterior piele tip nubuk, 
colț rotund copertă și bloc, suport 
pentru pix în cotor, margini finisate 
prin vopsire manuală în 3 straturi, 
etichetă specială cu an, semn de 
carte. Bloc fix nedatat, format 16x22 
cm, hârtie offset FSC ivory, 224 de 
pagini, tipar 2 culori. 
Ambalare individuală în cutie CA-
DOU.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Flexible cover, made of double-sid-
ed material, the exterior finishes 
nubuk type, round corner on cover 
and block, pen holder on the back, 
edges finished by hand-painting in 3 
layers, special label with year, book-
mark. Fixed undated block, 16x22 
cm format, ivory FSC offset paper, 
224 pages, 2-color printing.
Individual packaging in GIFT box.

COLORS

MARO
BROWN

GRI 
DESCHIS
LIGHT 
GREY

GRI 
GREY

ALBASTRU
BLUE

BORDO
CLARET

• Design-ul acestei agende te va atrage 
cu siguranță.
• Îți spunem doar atât : flexibliă, fină la 
atingere, materialul coperții este cat-
ifelat fix ca textura unei agende din 
piele naturală. 
• Culorile? - Potrivite pentru ținuta ta. 
• Bună pentru tine dar și bună de oferit!

• The design of this agenda will surely 
attract you. 
• We only tell you this: flexible, fine to 
the touch, the material of the cover is 
velvety , exactly like the texture of a nat-
ural leather agenda. 
• Colors? - Suitable for your outfit.
• Good for you but also good to offer!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

NEW!

https://www.unika.com.ro/agenda-nubuk_1765.html
https://www.unika.com.ro/agenda-nubuk_1765.html


360
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă dublă față, colț ro-
tund, cusutură perimetrală, prinsă 
de bloc cu spiră semiascunsă, de-
schidere 360 grade. Bloc fix, format 
16x22 cm, autodatat, hârtie offset 
FSC ivory, 192 de pagini, tipar 2 cu-
lori. Ambalare în cutie colectivă.

Technical description
Flexible double-sided cover, 
round corner, perimeter stitching, 
semi-hidden coil block, 360-degree 
opening. Fixed block, 16x22 cm 
format, self-dated, ivory FSC offset 
paper, 192 pages, 2-color printing. 
Collective box packaging.

COLORS

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

NEGRU
BLACK

PORTOCALIU
ORANGE  

• Ai nevoie de o agendă flexibilă, ușor 
de manevrat, cu deschidere de 360 de 
grade ce se pretează perfect pe orice 
suprafață plată? - Agenda 360 este ceea 
ce cauți.
• La îndemână și ușor de utilizat, te 
așteaptă să îi testezi caracteristicile. 
• De culori...nu mai vorbim - te vor 
încânta cu siguranță.

• Do you need a flexible, easy-to-handle 
agenda, with a 360-degree opening that 
fits perfectly on any flat surface? - Agen-
da 360 is what you are looking for. 
• Handy and easy to use, waiting for you 
to test its features. 
• We don't talk about colors anymore - 
they will definitely delight you.

SIZE

16x22 cm FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-360_1766.html
https://www.unika.com.ro/agenda-360_1766.html


SETTE
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din material 
în 2 culori si texturi, buzunar doc-
umente pe coperta 1, colțuri ro-
tunjite, închidere cu elastic tubular. 
Bloc săptămânal datat FSC, format 
20.5x26 cm, hârtie offset ivory, 136 
de pagini, tipar 2 culori, semn de 
carte. 
Ambalare în cutie colectivă.

SIZE

20.5x26 cm

Technical description
Sponge front cover, made of mate-
rial in 2 colors and textures, docu-
ment pocket on cover 1, rounded 
corners, tubular elastic closure. 
FSC dated weekly notebook, size 
20.5x26 cm, ivory offset paper, 136 
pages, 2 color print, bookmark. 
Collective box packaging.

COLORS

NEGRU
BLACK

ALBASTRU
BLUE

VERDE
GREEN

• Buzunar încăpător pentru documente, 
fițuici, notițe sau chiar telefonul mobil? 
Avem ce iți trebuie! 
• O agendă pe măsura așteptărilor tale, 
având interiorul cu foi structurate pe  
lună/săptămână/zile/ore. 
• Coperta confecționată din două mate-
riale cu texturi diferite, te va încânta și 
va atrage și toate privirile.

• Large pocket for documents, files, 
small notes or even a mobile phone? 
We have what you need! 
• An agenda tailored to your expecta-
tions with the inside sheets structured 
per month / week / days / hours.
• The cover made of two materials with 
different textures, will delight you and 
will attract everyone.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-sette_1767.html
https://www.unika.com.ro/agenda-sette_1767.html


ZORA
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Descriere tehnică
Copertă tare, cu aspect pânzat, 
cotor flexibil și elastic pentru pix la 
cotor. Bloc fix nedatat, format 16x22 
cm, hârtie offset FSC ivory, 224 de 
pagini, tipar 2 culori, semn de carte. 
Colț rotund copertă și bloc.
Ambalare în cutie colectivă.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Hard cover, with a padded look, flex-
ible spine and elastic for pen. Un-
dated fixed block, 16x22 cm format, 
ivory FSC offset paper, 224 pages, 
2-color print, bookmark. Round cor-
ner on cover and block. 
Collective box packaging.

COLORS

ROȘU
RED

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

NEGRU
BLACK

• Zora -agenda care te inspiră!
 • Noua creație face referire la zori de zi, 
la un răsărit şi la un nou început. 
• Deschizând coperta cu aspectul pân-
zat, fină la atingere, vei descoperi un 
bloc datat , coli ivory pregătite să te 
însoțească în noua ta călătorie , noile 
planuri, idei de business, sau pur și sim-
plu gândurile tale. 
• Un nou inceput? - Alege Zora!

• Zora - the agenda that inspires you! 
• The new creation refers to dawn, to a 
sunrise and to a new beginning. 
• By opening the cloth-covered cover, 
fine to the touch, you will discover a 
dated block, ivory sheets ready to ac-
company you on your new journey, new 
plans, business ideas, or simply your 
thoughts. 
• A new beginning? - Choose Zora!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
NOU

https://www.unika.com.ro/agenda-zora_1796.html
https://www.unika.com.ro/agenda-zora_1796.html


Descriere tehnică
Copertă tare, din  material textur-
at (design by Unika), închidere cu 
clapă metalică (gravabilă) și magnet, 
colț rotund. Bloc fix nedatat, format 
16x22 cm, hârtie offset alb, nr. pagi-
ni 208, tipar 2 culori, semn de carte. 
Ambalare în cutie colectivă.
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Technical description
Hard cover, of textured material 
(design by Unika), metal flap closure 
(engraved) and magnet, round cor-
ner. Undated fixed block, format 
16x22 cm, white offset paper, no. 
208 pages, 2 color printing, book 
mark. Collective box packaging.

COLORS

• Agenda Metal este produsul care te 
atrage datorită copertei sale cu as-
pect metalizat, HighTech, culori UnikaT 
– rețetă proprie, mat texturat cu 
pătrățele. 
• Închiderea cu placuță inoxidabilă grav-
abilă și magnet, completează trăsăturile 
acestei agende. 
• Încearc-o si tu!

• Metal Agenda is the product that at-
tracts you thanks to its metallic-looking 
cover, HighTech, UnikaT colors - own 
recipe, matte textured with squares. 
• Closure with engraved stainless steel 
plate and magnet, completes the fea-
tures of this agenda. 
• Try it too!

ALBASTRU
BLUE

VERDE
GREEN

MARO
BROWN

GRI
GREY

16x22 cm

SIZE

FABRICAT
în

ROMÂNIA

METAL
format 16x22 cm

https://www.unika.com.ro/agenda-metal_1768.html
https://www.unika.com.ro/agenda-metal_1768.html


VELUTINO
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele soft 
touch, închidere cu elastic lat. Bloc 
fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset alb ,de 80 gr/mp, 208 de pag-
ini, tipar 2 culori. Opțional accesoriu 
metalic cu an montat pe elastic. 
Ambalare în cutie colectivă.

Technical description
Sponge front cover, made of soft 
touch leather, wide elastic closure. 
Undated fixed block, format 16x22 
cm, white offset paper, 80 gr / sqm, 
208 pages, 2-color printing. Option-
al metal accessory with year put on 
the elastic. 
Collective box packaging.

COLORS

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

ROȘU
RED

GRI
GREY 

SIZE

16x22 cm
• Agenda cu închidere modernă cu elas-
tic lat, din material foarte fin/catifelat la 
atingere te face să „nu o mai lași din 
mâna”. 
• Te va însoți oriunde.

• An agenda with modern closure with 
wide elastic, made of very fine / velvety 
material to the touch that makes you 
want to keep it with you all the time.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-velutino_1769.html
https://www.unika.com.ro/agenda-velutino_1769.html


Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, textur-
ată, cusută perimetral, închidere cu 
clapă și magnet (clapa poate fi tăiată 
pe contur). Bloc fix nedatat, format 
16x22 cm, hârtie offset FCS ivory, 
224 de pagini, tipar 2 culori, semn 
de carte. 
Ambalare în cutie colectivă.

TOSCA
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Technical description
Flexible, textured outer cover, sewn 
around the perimeter, flap closure 
and magnet (flap can be cut on 
the contour). Undated fixed block, 
16x22 cm format, ivory FCS offset 
paper, 224 pages, 2-color print, 
bookmark. 
Collective box packaging.

 • Ideile, gândurile, notițele, task-urile de 
zi cu zi sau evenimentele la care trebuie 
să participăm pot fi notate sub coperțile 
agendei Tosca. 
• Din piele PU cu cusături  perimetrale și 
închidere magnetică, o poți personaliza 
ușor, cum dorești.  

• Ideas, thoughts, notes, daily tasks or 
events that we need to attend can be not-
ed under the covers of the Tosca agenda. 
• Made of PU leather with perimeter 
stitching and magnetic closure, you can 
easily customize it as you wish. 

FABRICAT
în

ROMÂNIA

COLORS

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

ROȘU
RED

NEGRU
BLACK

SIZE

16x22 cm

https://www.unika.com.ro/agendat-tosca_1770.html
https://www.unika.com.ro/agendat-tosca_1770.html


Descriere tehnică
Copertă buretata față, cu aspect 
pânzat, buzunar cărți de vizită pe 
coperta 1 și clapă de închidere. Bloc 
fix, nedatat, hârtie offset alb, 224 de 
pagini, tipar 2 culori, semn de carte.
Ambalare în cutie colectivă.

URBAN
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Technical description
Hard cover, with a cloth look, busi-
ness card pocket on cover 1 and 
flap closure. Fixed block, undated, 
white offset paper, 224 pages, 2-col-
or print, bookmark. 
Collective box packaging.

• Ești o persoană cu viață socială activă, 
mai tot timpul în mișcare? Agenda Urban 
este fix pentru persoane ca tine. 
• Nu ezita să-ți alegi culoarea care te de-
finește, gama variată îți vă insufla stare de 
bine. 
• Doar încearc-o! Agenda Urban iți dă lib-
ertatea de a te exprima așa cum ești.

• You are a person with an active social 
life, always on the move? The Urban Agen-
da is for people like you. 
 • Do not hesitate to choose the color that 
defines you, the wide range will inspire 
you. 
• Just try it! The Urban agenda gives you 
the freedom to express yourself as you 
are.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

COLORS

MARO
BROWN

ALBASTRU
BLUE

PORTOCALIU
ORANGE

GRI
GREY 

SIZE

16x22 cm

PRODUS
NOU

https://www.unika.com.ro/agenda-urban_1801.html
https://www.unika.com.ro/agenda-urban_1801.html


Descriere tehnică
SIZE: 16X22 CM
Copertă flexibilă, dublă față, cu 
suport pentru pix, colț rotund, închi-
dere cu clapă reglabilă. Bloc fix ne-
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set alb, nr. pagini 208, tipar 2 culori, 
semn de carte. Culori copertă: neg-
ru, roșu, verde, albastru. Ambalare 
în cutie colectivă.
FORMAT A5
Copertă flexibilă, dublă față, termo-
sensibil, colț rotund copertă și bloc, 
clapă de pix. Închidere copertă cu 
clapă reglabilă. Bloc format A5, 144 
de pagini tipărite la o culoare, pe 
hârtie offset FSC ivory, bloc cusut, 
semn de carte. Culori copertă: al-
bastru, verde, negru, roșu.
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Technical description
SIZE: 16X22 CM
Flexible cover, double-sided leath-
er, with pen holder, round cor-
ner, adjustable flap closure. Un-
dated fixed block, size 16x22 cm, 
white offset paper, no. 208 pag-
es, 2 color printing, book mark. 
Cover colors: black, red, green,
blue. Collective box packaging.
FORMAT A5
Flexible cover, double-sided leath-
er material, heat-sensitive, round 
corner cover and block, pen flap. 
Adjustable flap cover closure. A5 
format block, 144 pages printed in 
1 color, on lined ivory FSC offset pa-
per, sewn block, bookmark. Cover 
colors: blue, green, black, red.

• Agenda Ravelo se dezvaluie a fi un pro-
dus flexibil, moale la atingere, cu un for-
mat prietenos, colturi rotunjite, clapa de 
pix -  REGLABILĂ pentru cât mai multe 
dimensiuni. 
• Pretabil la personalizare cu timbru sec, 
folio sau chiar și print UV. 
• Cotor vizibil rotunjit, ergonomic la pur-
tare.
• Un accesoriu ce nu trebuie să-ți lip-
sească.

•  The Ravelo agenda proves to be a flex-
ible product, soft to the touch, with a 
friendly format, rounded corners, pen 
flap - ADJUSTABLE for as many sizes as 
possible. 
• Suitable for customization with dry 
stamp, folio or even UV print. • Visible 
rounded back, ergonomic to wear 
• An accessory that you should not miss. FABRICAT

în
ROMÂNIA

COLORS

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

ROȘU
RED

NEGRU
BLACK 

RAVELO
format 16x22 cm / A5

https://www.unika.com.ro/agenda-ravelo-16-x-22_1753.html
https://www.unika.com.ro/agenda-ravelo-16-x-22_1753.html
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă dublă față, colțuri ro-
tunjite.
1. Bloc fix, format 16x22 cm, hârtie 
offset alb, 208 de pagini, tipar 2 culori, 
nedatat, semn de carte. Culori copertă: 
negru, albastru, verde, roșu. Ambalare 
în cutie colectivă.
2. Bloc fix, format 16x22 cm, hârtie off-
set alb, 344 de pagini, tipar 2 culori, hărți 
policromie, datat, semn de carte. Culori 
copertă: negru, albastru, verde, roșu. 
Ambalare în cutie colectivă.Mențiune : la 
comandă.
3. Bloc de 224 de pagini tipărite la o cu-
loare pe hârtie offset FSC ivory, format 
12.5x20.5cm, bloc cusut, semn de carte. 
Culori copertă: albastru, negru, verde, 

Technical description
Flexible double-sided cover, rounded 
corners.
1. Fixed block, 16x22 cm format, white 
offset paper, 208 pages, 2-color print, 
undated, bookmark. Cover colors: black, 
blue, green, red. Collective box packag-
ing.
2. Fixed block, size 16x22 cm, white off-
set paper, 344 pages, 2-color print, poly-
chrome maps, dated, bookmark. Cover 
colors: black, blue, green, red. Packing in 
collective box. Note: on request.
3. Block of 224 pages printed in 1 col-
or on ivory FSC offset paper, format 
12.5x20.5cm, sewn block, bookmark. 
Cover colors: blue, black, green, gray.

COLORS

VERDE
GREEN

GRI
GREY

ROȘU
RED

NEGRU
BLACK

ALBASTRU 
BLUE  

• Agenda Flexi reprezinta flexibilitatea 
de a alege un produs cu format modern, 
atipic, cu o copertă din piele PU ce imită 
foarte bine pielea naturală. 
• 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.

• Flexi agenda represents the flexibility to 
choose a product with a modern, atypical 
format, with a PU leather cover that mim-
ics natural leather very well. 
• The material has also been used for the 
manufacture of many promotional prod-
ucts in the e-store range, so it is very easy 
to make advantageous crosses such as: 
Flexi agenda, CV e-store portcard, e-store 
document folder and much more.

SIZE

16x22 cm 
12.5x20.5 cm

FLEXI
format 16x22 cm / 12.5x20.5 cm

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-flexi-16x22_1755.html
http://unika.com.ro/agende-flexi-125x205_1754.html


Descriere tehnică
Copertă este buretată față, cu anul 
imprimat cu timbru sec. 
1. Bloc fix, nedatat, format 16x22 cm, 
hârtie offset alb, 208 de pa- gini, tipar 
2 culori, semn de carte. Culori cop-
ertă: verde, negru, albastru, roșu și 
alb (la cerere). 
Ambalare în cutie colectivă. 
Mențiune : la comandă. 
2. Bloc fix, datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset alb, 344 de pa- gini, tipar 
2 culori, hărți, semn de carte. Culori 
copertă: verde, negru, albastru, roșu 
și alb (la cerere). Ambalare în cutie 
colectivă. 
Mențiune : la comandă.
3. Bloc săptămânal, format 20.5x 26 
cm, hârtie offset FSC ivory, 136 de 
pagini, tipar 2 culori, semn de carte. 
Ambalare în cutie colectivă.
Mențiune: la comandă.

SIZE

LA COMANDĂ

16x22 cm
20.5x26 cm
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Technical description
The cover is sponge in the front, with 
the year printed with a dry stamp. 
1. Fixed block, undated, size 16x22 
cm, white offset paper, 208 pages, 
2-color print, bookmark. Cover colors: 
green, black, blue, red and white (on 
request). Collective box packaging. 
Note: on request.
2. Fixed block, dated, size 16x22 cm, 
white offset paper, 344 pages, 2-color 
print, maps, bookmark. Cover colors: 
green, black, blue, red and white (on 
request). Collective box packaging. 
Note: on request.
3. Weekly block, 20.5x26 cm size, ivory 
FSC offset paper, 136 pages, 2-color 
print, bookmark. Colective boc pack-
aging. Note: on request.

COLORS

ALBASTRU
BLUE

ALB
WHITE

ROȘU
RED

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

•  Agenda Vogue, moale la atingere, fiind 
buretată – vine într-o selecție de culori 
care atrag atenția. 
• Acest aspect ne permite să „ne jucăm” 
și cu personalizările – se pretează foarte 
bine pentru imprimare policromie. 
• Agenda are imprimat anul pe copertă cu 
timbru sec. 
• Poate fi un cadou inedit dăruit celor 
dragi sau un accesoriu bun pentru ideile, 
notițele, chiar și gândurile tale.

• The Vogue agenda, soft to the touch, 
spongy - comes in a selection of eye-catch-
ing colors. 
• This aspect allows us to "play" with the 
customizations - it is very suitable for 
polychrome printing. 
• The diary has the year printed on the 
cover with a dry stamp. 
• It can be a unique gift for your loved 
ones or a good accessory for your ideas, 
notes, even your thoughts.

VOGUE
16x22 cm / 20.5x26cm

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-vogue-16x22_1771.html
https://www.unika.com.ro/agenda-vogue-16x22_1771.html
https://www.unika.com.ro/agenda-vogue-205x26_1772.html


PUNTO
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Descriere tehnică
Copertă semiflexibilă, termosensi- 
bilă, bloc 12.5 x 20.2 cm matema- 
tică, hârtie offset alb, 144 pagini 
tipărite la 1 culoare, perfor.
Ambalare în cutie colectivă.

Technical description
Semi-flexible, heat-sensitive cover, 
12.5 x 20.2 cm math block, white 
offset paper, 144 pages printed in 
1 color, perforated. Packing in a col-
lective box.

COLORS

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

ROȘU
RED

NEGRU
BLACK 

SIZE

LAYOUT

12.5 x 20.2 cm

•  Este în ton cu ceea ce ți-ai propus. 
• O agendă-notes cu design simplu 
și funcțional, o copertă semiflexibilă 
din piele thermo, ușor de utilizat și la 
îndemână pentru a-ți nota task-urile, 
ideile, a-ți planifica ședințe, cursuri, 
lecții sau proiecte pe blocul cu liniatură 
matematică. 
•  Agenda Punto - format potrivit și ac-
cesibil pentru tine.

• It is in line with what you set out to do. 
• An agenda with a simple and function-
al design, a semi-flexible cover made of 
thermo leather, easy to use and handy 
to write down your tasks, ideas, plan 
your meetings, courses, lessons or 
projects on the block with mathemati-
cal line. 
• Punto Agenda - format suitable and 
accessible for you.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

PRODUS
NOU

https://www.unika.com.ro/agenda-punto-a5_1806.html
https://www.unika.com.ro/agenda-punto-a5_1806.html
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POCKET
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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 tubu-
lar. Bloc fix datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset FSC albă, 344 de pagini, 
tipar 2 culori, harți policromie. 
Ambalare în cutie individuală din 
carton alb.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Sponge cover, made of natural 
leather, vegetally painted, anti-aller-
gic, with pockets for documents and 
telephone on the front and back of 
the agenda. The closure is made 
with tubular elastic. Fixed dated 
block, size 16x22 cm, white FSC off-
set paper, 344 pages, 2-color print-
ing, polychrome maps. 
Packing in individual white card-
board box.

COLORS

MARO
BROWN

BORDO
CLARET

BEJ
BEIGE

NEGRU
BLACK

COGNAC

• Pocket = buzunar - da, asta am vrut să spu-
nem - acum poți să îți depozitezi cv/card/
telefon, foi de scris, ce vrei tu. 
• Ai suficient loc. 
• Și știi ceva - e făcuta cu piele naturală vo-
psită cu tanin - adică fară chimicale, ceea ce 
o face foarte utilă persoanelor ce au alergii.

• Pocket = pocket - yes, that's what we 
meant - now you can store your CV / card 
/ phone, writing sheets, whatever you want. 
• You have enough space. 
• And you know something - it's made of 
tannin-dyed genuine leather - meaning no 
chemicals, which makes it very useful for 
people with allergies.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-pocket_1812.html
https://www.unika.com.ro/agenda-pocket_1812.html


VEZUVIO
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Descriere tehnică
Copertă buretată din piele natu-
rală, combinație de 2 texturi, cu 
buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu capsă met-
alică, suport de pix. Bloc detașabil 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set FSC  ivoire, 344 de pagini, tipar 2 
culori, hărți policromie. 
Ambalare în cutie individuală kraft, 
protecție cu silk paper. 

SIZE

16x22 cm

Technical description
Natural leather sponge cover, com-
bination of 2 textures, with various 
pockets inside and closure system 
with metal staple, pen holder. Re-
movable dated block, 16x22 cm 
format, ivory FSC offset paper, 344 
pages, 2-color print, polychrome 
maps. 
Individual kraft box packaging, silk 
paper protection.

COLORS

MARO
BROWN

BORDO
CLARET

• Elegant sau casual? Oare ce ținută porți 
astăzi? Te salvăm noi! 
• Agenda Vezuvio le îmbină pe amândouă - 
stilul "casual elegant"- piele naturală de cali-
tate premium în combinație de două texturi 
diferite: piele netedă lucioasă și piele cu tex-
tură de velur. 
• Fii altfel!

• Elegant or casual? What outfit are you 
wearing today? We save you! 
• The Vezuvio diary combines both - the 
"elegant casual" style - premium genuine 
leather in a combination of two different 
textures: glossy smooth leather and vel-
vet-textured leather. 
• Be different!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-vezuvio_1814.html
https://www.unika.com.ro/agenda-vezuvio_1814.html


AIDA

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

51

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 superio-
ară. Interiorul este asortat coloristic 
cu exteriorul coperții. Bloc detașabil 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set FSC ivoire, 344 de pagini, tipar 2 
culori, hărți policromie. 
Ambalare în cutie individuală kraft,  
protecție cu silk paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Natural leather extra-sponge cover, 
round corner, with various pock-
ets inside and closure system with 
metal staple, pen holder and high 
quality finishes. The interior is col-
or-matched with the exterior of 
the cover. Removable dated block, 
16x22 cm format, ivory FSC offset 
paper, 344 pages, 2-color print, 
polychrome maps. 
Individual kraft box packaging, silk 
paper protection.

COLORS

ALBASTRU
BLUE

BORDO
CLARET

• Aida te-a cucerit și pe tine și îi va cuceri 
și pe cei din jurul tău, la întâlnirile de busi-
ness, ba chiar mai mult, oriunde va fi cu 
tine. 
• Și ce crezi? E greu să te lipsești de ea! 
Simbolizează ajutor, fericire, recompensă, 
bogăție. 
• Ține-o aproape!

• Aida has conquered you and will con-
quer those around you, at business meet-
ings, and even more, wherever she is with 
you. 
• And what do you think? It's hard to miss 
her! It symbolizes help, happiness, re-
ward, wealth. 
• Keep it close!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-aida_1819.html


FLAT
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Descriere tehnică
Agenda are copertă flexibilă, din 
piele naturală, cu suport de pix în in-
terior și sistem de închidere elastic, 
margini finisate prin vopsire manu-
ală în 3 straturi de vopsea+lac. Bloc-
ul detașabil datat are format 16x22 
cm, hârtie offset FSC ivoire, 344 de 
pagini, hărți. Ambalare în cutie indi-
viduală kraft,  protecție cu silk paper. 

SIZE

16x22 cm

Technical description
This agenda has a flexible cover, 
made of natural leather, with pen 
support inside and elastic closure 
system, edges finished by hand 
painting in 3 coats of paint + var-
nish. The dated detachable block 
has a size of 16x22 cm, ivory FSC 
offset paper, 344 pages, maps. 
Individual kraft box packaging, silk 
paper protection.

COLORS

• Orice ținută ți se va potrivi cu eleganța, 
flexibilitatea, culorile clasice, dar cu nu-
anțe îndrăznețe, ale agendei Flat. 
• Un accesoriu ce nu trebuie să-ți lip-
sească.

• Any outfit will suit with the elegance, flex-
ibility, classic colors, but with bold shades 
of the Flat agenda. 
• An accessory you shouldn't miss.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

COGNAC MARO
BROWN

NEGRU
BLACK 

https://www.unika.com.ro/agenda-flat_1820.html
https://www.unika.com.ro/agenda-flat_1820.html


Descriere tehnică
1.Agenda are copertă buretată, din 
piele naturală, cu buzunare diverse 
în interior și închidere cu capsă. 
Blocul detașabil săptămânal datat 
are format 20.5x26 cm, hârtie offset 
FSC ivoire, 136 de pagini. Culori co-
perți: maro, albastru, roșu. 
2. Agenda are copertă buretată, din 
piele naturală, cu buzunare diverse 
în interior și închidere cu 2 clape 
și bumb metalic. Blocul detașabil 
săptămânal autodatat are format 
20.5x26 cm, hârtie offset FSC ivoire, 
136 de pagini. Culori coperți: maro, 
albastru.

Technical description
1. The agenda has a sponge cover, 
made of natural leather, with vari-
ous pockets inside and a zipper clo-
sure. The weekly detachable block is 
20.5x26 cm, ivory FSC offset paper, 
136 pages. Cover colors: brown, 
blue, red.
2. The agenda has a sponge cover, 
made of natural leather, with var-
ious pockets inside and a closure 
with 2 flaps and metallic cotton. The 
self-contained weekly detachable 
block measures 20.5x26 cm, ivory 
FSC offset paper, 136 pages. Cover 
colors: brown, blue.

SIZE

20.5x26 cm

• Glossy genuine leather adds elegance to 
the Centodue agenda.
 • An agenda created especially for prac-
tical people who want to write down their 
meetings quickly and easily. 
• Are you one of them? Try it!

COLORS

1 sau 2 clape
CENTODUE

Descriere tehnică
Organizer-ul are coperta buretată din piele 
naturală vopsită cu tanin, cu buzunare di-
verse pe interior și închidere cu capsă metal-
ică.  Blocul detașabil este prins de copertă cu 
mecanism cu 6 inele de culoare neagră. Cu-
lori: maro, negru, bordo. Dimensiuni (închis): 
Înălțime: 19.5 cm/ Lățime: 13.5 cm/ Grosime: 
4 cm.

Technical description
The organizer has a sponge cover made of 
natural leather painted with tannin, with 
various pockets on the inside and closure 
with metal staple. The removable block is at-
tached to the cover with a 6-ring black mech-
anism. Colors: brown, black, border. Dimen-
sions (closed): Height: 19.5 cm / Width: 13.5 
cm / Thickness: 4 cm.

COLORS

ALBASTRU
BLUE 

ROȘU
RED

BORDO
CLARET

MARO
BROWN 

NEGRU
BLACK

ORGANIZER
MINI
1.MILLE

1.OLDTIME

MINI Organizer

SIZE

19.5x13.5x4 cm

FABRICAT
în

ROMÂNIA

FABRICAT
în

ROMÂNIA • Vrei să-ți organizezi evenimentul, să-ți 
notezi task-urile, să descoperi o agendă 
cu coperți generos de încăpătoare pentru 
cardurile și cărțile tale de vizită? 
• Ai găsit ce-ți trebuie! Ai aici Organizer-ul 
perfect. 
• Tot timpul cu tine!

• Do you want to organize your event, 
to write down your tasks, to discover an 
agenda with generous enough covers for 
your cards and business cards? 
• You have found what you need! You 
have the perfect Organizer here. 
• Always with you!

Descriere tehnică
Organizer-ul are coperta 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. Culori: maro, negru, albastru, roșu. Di-
mensiuni: 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 re-
movable block is attached to the cover with 
a mechanism with 6 nickel rings. Colors: 
brown, black, blue, red. Dimensions: 19.5 x 
13.5x 4 cm.

53

ALBASTRU
BLUE

MARO
BROWN

ROȘU
RED

• Pielea naturală lucioasă dă un plus de 
elegantă agendei Centodue. 
• O agendă creată special pentru per-
soanele practice care doresc să își noteze 
rapid și ușor meetingurile în ea. 
• Te numeri și tu printre ele? Incearc-o!



SHADOW

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă exterioară buretată, cu 
buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu clapă și mag-
net. Bloc detașabil datat, hârtie off-
set alb, 344 de pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie, semn de carte. 
Ambalare în cutie individuală kraft, 
protecție cu silk paper.

SIZE

16x22 cm

Technical description
Sponge cover, with various inside 
pockets and flap and magnet clo-
sure system. Detachable dated 
block, white offset paper, 344 pag-
es, 2-color printing, polychrome 
maps, bookmark. 
Individual kraft box packaging, silk 
paper protection.

COLORS

GRI
GREY

BORDO
CLARET

• Agendă săptămânală și notebook în 
același bloc este un concept UnikaT în 
România.  
• Coperta buretată este prietenoasă 
la atingere și permite să „ne jucăm” și 
cu personalizările – se pretează foarte 
bine pentru imprimare policromie. 
• Agenda are imprimat în stantard anul 
pe copertă cu timbru sec.
• Poate fi un cadou inedit dăruit ce-
lor dragi sau un accesoriu bun pentru 
ideile, notițele, chiar și gândurile tale.

• A weekly agenda and notebook in the 
same block is a UnikaT concept in Ro-
mania. 
• The sponge cover is friendly to the 
touch and allows us to "play" with cus-
tomizations - it is very suitable for poly-
chrome printing. 
• The agenda has the year printed on 
the cover with a dry stamp. 
• It can be a unique gift for your loved 
ones or a good accessory for your ideas, 
notes, and even thoughts.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-shadow_1822.html
https://www.unika.com.ro/agenda-shadow_1822.html


Descriere tehnică
Format dublu, A5, cu copertă flexi-
bil, dublă față, termosensibila, în 2 
culori. O parte are model liniat, iar 
cealaltă file de matematică. Fiecare 
are câte 144 pagini tipărite la 1 cu-
loare, pe hârtie offset alb liniat și 
matematică de 70 gr/mp, bloc cu-
sut.

SIZE

LAYOUT

A5

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Technical description
Double format, A5, with flexible dou-
ble-sided cover, heat-sensitive, in 2 
colors. One side has a lined pattern 
and the other a math sheet. Each 
has 144 pages printed in 1 color, on 
white lined offset paper and math of 
70 gr / sqm, sewn block. 

COLORS

PORTOCALIU
ORANGE

VERDE
GREEN  

• Flexibila, moderna, cu dublă deschidere 
pe orizontală față-verso și dublă utilitate - 
matematică și dictando la interior? 
• Da! -  Agenda Twin este ideala pentru a 
vă scrie atât task-urile zilnice, de la locul 
de muncă, ideile de business, dar și gân-
durile din viața de zi cu zi. 
• Doar încearc-o!

• Flexible, modern, with double-sided hor-
izontal opening and double utility - math 
and dictando inside? 
• Yes! - The Twin agenda is ideal for writing 
down your daily tasks at work, your busi-
ness ideas, but also your thoughts from 
everyday life. 
• Just try it!

+

+

FABRICAT
în

ROMÂNIA

TWIN
format A5

https://www.unika.com.ro/agenda-twin-a5_1824.html
https://www.unika.com.ro/agenda-twin-a5_1824.html


Descriere tehnică
Agenda dubla, format A5, deschid-
ere orizontala/verticala cu copertă 
flexibilă din material dublă față, în 2 
culori. O parte are model liniat, iar 
cealaltă file matematică cu perfor 
de rupere. Fiecare are câte 144 pag, 
tipărite la 1 culoare, pe hârtie offset 
alb liniat și matematică de 70 gr/
mp, bloc cusut. Închidere cu elastic 
tubular.

SIZE

LAYOUT

A5

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Technical description
Double agenda, A5 format, horizon-
tal / vertical opening made of dou-
ble-sided material, in 2 colors. One 
side has a lined pattern, and the 
other a math sheet with a breaking 
punch. Each has 144 pages, printed 
in 1 color, on white lined offset pa-
per and mathematics of 70 gr / sqm, 
sewn block. Tubular elastic closure. 

COLORS

• Mate sau dictando? Nu te poți decide ce 
model să alegi, dar totuși îți sunt necesare 
ambele? 
• Avem soluția! Swicth îți va fi de mare aju-
tor și-ți va satisface ambele dorințe. 

• Math or dictando? You can't decide 
which model to choose, but you need 
both? 
• We have the solution! Swicth will be very 
helpful and will satisfy both your desires. 

+
FABRICAT

în
ROMÂNIA

SWITCH
format A5

PORTOCALIU
ORANGE

VERDE
GREEN  

+

https://www.unika.com.ro/agenda-switch-a5_1825.html
https://www.unika.com.ro/agenda-switch-a5_1825.html


Descriere tehnică
Copertă flexibilă din material termo-
sensibil, colț rotund copertă și bloc. 
Format 12.5x20, 80 de pagini, pe 
hârtie offset alb velina de 80 gr/mp, 
bloc cusut manual pe cotor cu ață 
în contrast.

SIZE

LAYOUT

12.5x20 cm

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

Technical description
Flexible cover made of heat-sensi-
tive material, round corner on cover 
and block. 12.5x20 format, 80 pag-
es, on 80 gr / sqm white vellum off-
set paper, hand-sewn block on the 
back with contrasting thread.  

COLORS

• Produs simplu, modern, “de băgat în 
buzunar”, UnikaT în Ro având o cusătură 
“ca la blugi”, ceea ce îl face să devine ușor 
de asortat cu ținuta de tip casual sport. 
• Coperta din material pe diverse culori 
blânde, ușor de ales. 

 • Simple, modern product, “to put in your 
pocket”, UnikaT in Ro with a “jeans-like” 
seam, which makes it easy to match him 
with a casual sport outfit. 
• Material cover in various soft colors, 
easy to choose. 

VERDE
GREEN

GRI
GREY

NEGRU
BLACK

ALBASTRU 
BLUE  
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FABRICAT
în

ROMÂNIA

PASTEL
format 12.5x20 cm

https://www.unika.com.ro/agenda-pastel-125x205_1826.html
https://www.unika.com.ro/agenda-pastel-125x205_1826.html


Descriere tehnică
Copertă tare din material termo-
sensibil texturat, închidere cu clapă 
și capsă metalică. Format A5, 144 
pagini, tipărite la 1 culoare, pe hârtie 
offset alb liniat sau ivory de 70 gr/
mp, semn de carte. 

SIZE

LAYOUT

A5

Technical description
Hard cover made of textured 
heat-sensitive material, flap closure 
and metal staple. A5 format, 144 
pages, printed in 1 color, on white 
lined or ivory offset paper of 70 gr / 
sqm, bookmark.  

COLORS

• O agende de lux, plăcut la atingere da-
torită coperții tari din material piele ter-
mosensibilă texturată. 
• Este ideala pentru a vă scrie atât task-urile 
zilnice, de la locul de muncă, ideile de busi-
ness, dar și gândurile din viața de zi cu zi. 
• Doar încearc-o!

• A luxurious agenda, pleasant to the 
touch due to the hard cover made of tex-
tured heat-sensitive leather material. 
• It is ideal for writing down your daily 
tasks, from work, business ideas, but also 
thoughts from everyday life. 
• Just try it!

GRI
GREY

ALBASTRU
BLUE

FABRICAT
în

ROMÂNIA
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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LUX
format A5

https://www.unika.com.ro/agenda-lux-a5_1827.html
https://www.unika.com.ro/agenda-lux-a5_1827.html


Descriere tehnică
Copertă tare din material texturat, 
închidere cu elastic colorat, colț ro-
tund copertă și bloc. Bloc A5, hârtie 
offset alb de 70 gr liniat/matematică 
sau ivory velin , 144 pagini. 
Ambalare în cutie colectivă.

SIZE

LAYOUT

12.5x20 cm

DENIM

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

Technical description
Hard cover made of textured mate-
rial, colorful elastic closure, round 
corner on cover and block. A5 block, 
70 gr white offset paper lined / math 
or ivory velin, 144 pages. 
Collective box packaging.

COLORS

• Produs simplu, modern, “de băgat în 
buzunar”, UnikaT în Ro, ușor de asortat cu 
ținuta de tip casual sport.  
• Coperta din pele PU pe diverse culori 
blânde, ușor de ales. 
• Alege-ți și tu culoarea care-ți place și 
poart-o cu tine de câte ori este nevoie.

• A simple, modern product, “to put in 
your pocket”, UnikaT in Ro, easy to match 
with a casual sport outfit. 
• PU leather cover in various soft colors, 
easy to choose. 
• Choose the color you like and wear it 
with you whenever needed.

ROȘU
RED

BEJ
BEIGE

NEGRU
BLACK

ALBASTRU 
BLUE  
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FABRICAT
în

ROMÂNIA

format A5

https://www.unika.com.ro/agenda-denim-a5_1828.html
https://www.unika.com.ro/agenda-denim-a5_1828.html


Descriere tehnică
Copertă tare din material termosen-
sibil și texturat metalizat, închidere 
cu accesoriu metalic și magnet. 144 
pagini, offset alb liniat sau matemat-
ică, bloc cusut, semn de carte.

METAL

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Technical description
Hard cover made of heat-sensitive 
material and metallic textured ma-
terial, closure with metal accessory 
and magnet. 144 pages, white lined 
offset or math, sewn block, book-
mark. 

COLORS

• Agenda Metal este produsul care te 
atrage datorită copertei sale cu as-
pect metalizat, HighTech, culori UnikaT 
– rețetă proprie, mat texturat cu 
pătrățele. • Închiderea cu placuță inoxi-
dabilă gravabilă și magnet, completează 
trăsăturile acestei agende. 
• Încearc-o si tu!

• The Metal agenda is the product that 
attracts you thanks to its metallic-look-
ing cover, HighTech, UnikaT colors - own 
recipe, matte textured with squares. 
• Closure with engraved stainless steel 
plate and magnet, completes the fea-
tures of this agenda. 
• Try it too!

ALBASTRU
BLUE

MARO
BROWN

GRI
GREY

16x22 cm
A5

SIZE LAYOUT A5

FABRICAT
în

ROMÂNIA

format A5

https://www.unika.com.ro/agenda-metal-a5_1829.html
https://www.unika.com.ro/agenda-metal-a5_1829.html


Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din material dublă 
față, termosensibil, colț rotund cop-
ertă și bloc, cusătură perimetrală, 2 
clape de pix care blocheză coperta. 
192 de pagini tipărite la 1 culoare, pe 
hârtie offset alb liniat de 70 gr/mp, 
bloc cusut, semn de carte. 

SIZE

A5

COLORED

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Technical description
Flexible cover, made of double-sid-
ed material, heat-sensitive, round 
corner cover and block, perimeter 
seam, 2 flap pens that lock the cov-
er. 192 pages printed in 1 color, 
on white offset paper lined with 70 
gr / sqm, sewn block, bookmark. 

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. 

• 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.

BEJ
BEIGE

VERNIL
VARNISH 

LAYOUT

 format A5

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/agenda-colored_1830.html
https://www.unika.com.ro/agenda-colored_1830.html


Descriere tehnică
Copertă flexibilă dublă față, termo-
sensibilă, cusută perimetral și în-
chisă cu magnet ascuns. Format A5, 
bloc cu liniatură, 192 pagini  tipărite 
la 1 culoare, hârtie offset alb de 70 
gr, semn de carte. 

TOSCA

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Technical description
Flexible double-sided cover, 
heat-sensitive, sewn around the 
perimeter and closed with a hidden 
magnet. A5 format, lined block, 192 
pages printed in 1 color, 70 gr white 
offset paper, bookmark. 

COLORS

 • Ideile, gândurile, notițele, task-uri-
le de zi cu zi sau evenimentele la care 
trebuie să participăm pot fi notate sub 
coperțile agendei Tosca. 
• Din piele PU cu cusături  perimetrale 
și închidere magnetică, o poți personal-
iza ușor, cum dorești.  
• Este o agendă clasică care poate fi ca-
doul perfect pentru cei dragi, profesori, 
doctori sau oameni de business.

• Ideas, thoughts, notes, daily tasks or 
events that we need to attend can be 
noted under the covers of the Tosca 
agenda. 
• Made of PU leather with perimeter 
stitching and magnetic closure, you can 
easily customize it as you wish. 
• It is a classic agenda that can be the 
perfect gift for the loved ones, teachers, 
doctors or business people.

VERDE 
PERLAT
PEARL
GREEN

GRI
GREY

A5

SIZE

FABRICAT
în

ROMÂNIA

format A5

LAYOUT

https://www.unika.com.ro/agenda-tosca-a5_1831.html
https://www.unika.com.ro/agenda-tosca-a5_1831.html


SIZE

20.5x26 cm

DESIGN 
TĂRTĂRIA ȘI 
CUCUTENI

FABRICAT
în

ROMÂNIAFABRICAT
în

ROMÂNIA
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Descriere tehnică
Copertă buretată, din material tex-
turat cu aspect de pânză, termo-
sensibil, include folio și timbru sec 
la cotor, colț rotund copertă și bloc. 
Format A5, 144 pagini tipărite la 1 
culoare, pe hârtie offset alb liniat/
velin ivory/velin liniat, de 70 gr/mp, 
bloc cusut, semn de carte. 

Technical description
Sponge cover, made of textured ma-
terial with a canvas look, heat-sensi-
tive, includes folio and dry stamp on 
the stub, round corner cover and 
block. A5 format, 144 pages printed 
in 1 color, on white lined offset pa-
per / ivory vellum / lined vellum, 70 
gr / sqm, sewn block, bookmark.

COLORS

MARO
BROWN

LAYOUT

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

• 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, 
filigree material, suitable for embossing 
and folio – hence the idea of product 
design and hence even his name.

format A5

SIZE

20.5x26 cm

RAVELO

COLORS

MARO
BROWN

LAYOUT

format A5

• Agenda Ravelo se dezvaluie a fi un 
produs flexibil, moale la atingere, cu un 
format prietenos, colturi rotunjite, cla-
pa de pix -  REGLABILĂ pentru cât mai 
multe dimensiuni. 
• Un accesoriu ce nu trebuie să-ți lip-
sească.

• The Ravelo notes proves to be a flex-
ible product, soft to the touch, with a 
friendly format, rounded corners, pen 
flap - ADJUSTABLE for as many sizes as 
possible. 
• An accessory that you should not miss.

Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din material dublă 
față, termosensibil, colț rotund cop-
ertă și bloc, clapă de pix. Bloc 144 
pagini tipărite la 1 culoare, pe hârtie 
offset alb de 70 gr/mp, bloc cusut, 
semn de carte.  Închidere copertă 
cu clapă.

Technical description
Flexible cover, made of double-sid-
ed material, heat-sensitive, round 
corner cover and block, pen flap. 
Block 144 pages printed in 1 color, 
on white offset paper of 70 gr / sqm, 
sewn block, bookmark. Flap cover 
closure. 

ALBASTRU
BLUE

NEGRU
BLACK

GRI
GREY



Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din material dublă 
față, termosensibil, colț rotund cop-
ertă și bloc, clapă de pix. Bloc 144 
pagini tipărite la 1 culoare, pe hârtie 
offset alb de 70 gr/mp, bloc cusut, 
semn de carte.  Închidere copertă 
cu clapă. 

Technical description
Flexible cover, made of double-sid-
ed material, heat-sensitive, round 
corner cover and block, pen flap. 
Block 144 pages printed in 1 color, 
on white offset paper of 70 gr / sqm, 
sewn block, bookmark. Flap cover 
closure. 

• 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.

• Eco Friendly fully branded! 
• Ecologically covered material: 
“care about nature” 
• Even FSC accredited block 
• From the very name of the product, the 
thought goes to the idea of   a product 
from nature. * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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COLORS

ROȘU
RED

BEJ
BEIGE

ALBASTRU
BLUE

GRI
GREY 

NATURA
format A5

FABRICAT
în

ROMÂNIA

A5

SIZE

LAYOUT

https://www.unika.com.ro/agenda-natura-a5_1832.html
https://www.unika.com.ro/agenda-natura-a5_1832.html


Descriere tehnică
Copertă flexibilă din material piele 
reciclată, termosensibil, colț rotund 
copertă și bloc. Format 12.5x20, 80 
de pagini, hârtie offset alb reciclat 
velin de 80 gr/mp, bloc cusut manu-
al pe cotor cu ață în contrast. 

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
Flexible cover made of recycled 
leather, heat-sensitive material, 
round corner on cover and block. 
12.5x20 format, 80 pages, 80 gr / 
sqm white recycled vellum offset 
paper, hand-sewn block on the back 
with contrasting thread. 100% recy-
clable product.

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 că 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

https://www.unika.com.ro/eco-pastel_1018.html
https://www.unika.com.ro/eco-pastel_1018.html
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DESK PAD FLEXI
Flexi Desk Pad
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Descriere tehnică
Este executat din piele PU dublă față. 
Disponibil în două formate: 70x40 
cm și 90x40 cm(vine în kit cu un ta-
ble mats 35x40 cm și 2 suporturi
de pahar), care sunt generoase și 
protejează spațiul de lucru. Poate fi 
curățat ușor și nu absoarbe lichidele. 
Combinatiile de culori oferă versa-
tilitate: negru/gri, roz/gri. Ambalare 
în polybag. Alte combinații de cu-
lori, la comandă. Produs inscripțio-
nat cu elemente de marca UNIKA.

SIZE

70x40 cm
90x40 cm

Technical description
It's made of double-sided PU leath-
er. Available in two formats: 70x40 
cm and 90x40 cm (comes in a kit 
with a 35x40 cm table mat and 2 
cup holders), which are generous 
and protect the work space. It can 
be cleaned easily and does not ab-
sorb liquids. The color combinations 
offer versatility: black/grey, pink/
grey. Packaging in polybag. Other 
color combinations, on request. 
Product inscribed with UNIKA brand 
elements.

COLORS

• Aceast desk pad este realizat din piele 
PU de calitate premium, 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! 

• This desk pad is made of premium PU 
leather, high strength, a superior ma-
terial, 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! 

GRI
GREY

GRI
GREY

ROZ
PINK 

NEGRU
BLACK  

+

+

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/desk-pad-flexi-roz-gri_1533.html
https://www.unika.com.ro/desk-pad-flexi-roz-gri_1533.html
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Descriere tehnică
Desk pad din material dublă față 
mată, termosensibil, cu dublă uti-
lizare: protecție birou și calendar. 
Imprimarea policromie se face pe 
fața produsului cu grafica clientului 
și calendar. Ambalare în polybag.

SIZE

70x40 cm

Technical description
Desk pad full print UV on the front, 
ecological double-sided leather, size 
69x39 cm, polybag packaging. Com-
bined with other products in the 
FULL PRINT range, the minimum 
quantity decreases. Ask your sales 
consultant.

• Ai acum posibilitatea de a imprima col-
or, informațiile sau mesajele tale, parta-
jate într-un mod creativ vizual, sporind 
implicarea utilizatorilor. 
• Unde? Pe desk paduri flexibile din 
piele PU.
•  Și mai mult de atât, vei avea un calen-
dar oricând la îndemână. 
• Comandă și tu, cu siguranță iți vor fi 
de folos.

• You have now the ability to color-print 
your shared information or messages 
in a visually creative way, increasing 
user engagement. 
• Where? On flexible PU leather desk 
pads. 
• Furthermore, you'll always have a cal-
endar at your fingertips. 
• Order it, it will definitely help you.

COLORS

CALENDAR FULL PRINTED PU LEATHER
FULL PRINTED PU LEATHER Calendar

POSIBILITĂŢI
INFINITE!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/calendar-birou-multifunctional-full-print_1636.html
https://www.unika.com.ro/calendar-birou-multifunctional-full-print_1636.html
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Office Desk Pad
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Descriere tehnică
Este executat din material dublă 
față, termosensibil. Formatul 40x90 
cm este unul generos și protejează 
întreg spațiul de lucru. De asemenea 
conține și 1 table mat35x40 cm și 2 
suporturi de pahar. Poate fi curățat 
ușor și nu absoarbe lichidele. Culo-
rile alese, negru și maro, sunt unele 
clasice și accesorizeaza cu succes 
birourile din lemn sau închise la cu-
loare. Cusătură perimetrală conferă 
produsului o eleganță aparte. 
Ambalare în polybag.
Produs inscripționat cu elemente 
de marcă UNIKA.

SIZE

90x40 cm

Technical description
It is made of double-sided, heat-sen-
sitive material. The 40x90 cm for-
mat is generous and protects the 
entire workspace. It also contains 
1 matte sheet 35x40 cm and 2 cup 
holders. It can be easily cleaned and 
does not absorb liquids. The colors 
chosen, black and brown, are classic 
and successfully accessorize wood-
en or dark offices. Perimeter seam 
gives the product a special elegance. 
Packaging in polybag.
Product inscribed with UNIKA brand  
elements.
 

COLORS

• Desk padul Office este cu siguranță o 
necesitate pentru fiecare spațiu de luc-
ru modern, fiind o soluție practică și ele- 
gantă pentru organizarea biroului tău. 
• Confecționat cu piele PU de calitate, 
Made în Italy, flexibilă, cu un design el-
egant și o suprafață generoasă, acestă 
mapă de birou vă va surprinde cu sigu-
ranță cu versatilitatea și funcționalita- 
tea 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!

MARO
BROWN

NEGRU
BLACK

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/desk-pad-office-maro_1517.html
https://www.unika.com.ro/desk-pad-office-maro_1517.html
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Smart Office Set
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Descriere tehnică
Setul este realizat din piele naturală 
tratată special pentru proteja de li-
chide și a rezistenta la trafic. Conține 
3 piese: desk pad format 50x35 cm, 
suport cărți de vizita/diverse, suport 
pixuri.
Culori disponibile: maro, negru, al-
bastru. Set-ul se livrează într-o cutie 
elegantă de cadou. 

SIZE

50x35 cm

Technical description
The set is made of natural leather 
specially treated to protect against 
liquids and traffic resistance. Con-
tains 3 pieces: desk pad size 50x35 
cm, business card holder / miscella-
neous, pen holder.
Available colors: brown, black, blue. 
The set is delivered in an elegant gift 
box.

COLORS

• Accesorizează-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.

MARO
BROWN

NEGRU
BLACK

ALBASTRU
BLUE

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/set-smart-negru_1495.html
https://www.unika.com.ro/set-smart-negru_1495.html
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Descriere tehnică
Table mats  full print UV față, piele 
PU dublă față, format 34x40 cm, 
ambalare în polybag. Combinat cu 
alte produse din gama FULL PRINT 
cantitatea minimă scade. Întreabă 
consultantul de vânzări.

SIZE

34x40 cm

Technical description
Table mats full print UV in the front, 
PU double-sided leather, size 34x40 
cm, polybag packaging. Combined 
with other products in the FULL 
PRINT range, the minimum quantity 
decreases. Ask your sales consul-
tant.

• Un prânz cu familia sau cei dragi, o 
seară relaxantă chiar la voi acasă? - 
Surprinde-i pe cei dragi cu suporturile 
pentru farfurii ce pot fi personalizate cu 
un alint sau o urare ... Să mai poftească 
și altă dată. 
•  Bune pentru casă, restaurant, terase, 
oriunde vrei să iei masa cu stil.

• A lunch with your family or with the 
loved ones, a relaxing evening right at 
your home? - Surprise your loved ones 
with plate holders that can be person-
alized with a caress or a wish. 
• Good for home, restaurant, terraces, 
wherever you want to eat in style..

COLORS

SUPORT FARFURIE 
PRINTED PU LEATHER

FULL PRINTED PU LEATHER Table Mats

POSIBILITĂŢI
INFINITE!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-full-printed-pu-leather_1640.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-full-printed-pu-leather_1640.html
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Descriere tehnică
Mousepadul este realizat din ma-
terial dublă față, texturat și plăcut 
la atingere. Este flexibil și poate fi 
utilizat pe ambele părți în funcție 
de preferințe. Este potrivit pentru 
toate tipurile de mouse-uri. Culorile 
produsului sunt unele vesele, care 
pot fi asortate cu toate tipologiile de 
birou: negru/gri, albastru/gri, roz/
gri, verde/bej. Ambalare în polybag.

SIZE

19x22 cm

Technical description
The mousepad is made of dou-
ble-sided material, textured and 
pleasant to the touch. It is flexible 
and can be used on both sides de-
pending on your preferences. It is 
suitable for all types of mice. The 
colors of the product are cheerful, 
which can be matched with every-
thing office typologies: black / gray, 
blue / gray, pink / gray, green / beige. 
Polybag packaging.

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 net-
ede 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. 

• 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 high-
est 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.

GRI
GREY

BEJ
BEIGE

GRI
GREY

GRI
GREY

ROZ
PINK

VERDE
GREEN

NEGRU
BLACK

ALBASTRU
BLUE

+ +

+ +

MOUSE PAD FLEXI
 Flexi Mouse pad

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/mousepad-flexi-roz-gri_1665.html
https://www.unika.com.ro/mousepad-flexi-roz-gri_1665.html
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Office Mousepad
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Descriere tehnică
Mousepadul Office este realizat din 
material dublă față, texturat și plă-
cut la atingere. Este flexibil și poate 
fi utilizat pe ambele părți. Dimen-
siunea este de 19x22 cm și este 
potrivită pentru toate tipurile de 
mouse-uri. Culorile produsului sunt 
unele clasice și se potrivesc perfect 
cu birourile din lemn masiv: negru/
negru, maro/maro. Ambalare în 
polybag. 

SIZE

19x12 cm

Technical description
The Office mousepad is made of 
double-sided material, textured and 
pleasant to the touch. It is flexible 
and can be used on both sides. The 
size is 19x22 cm and is suitable for 
all types of mice. The colors of the 
product are classic and fit perfectly 
with solid wood desks: black / black, 
brown / brown. Polybag packaging. 

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 net-
ede 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.

MARO
BROWN

NEGRU
BLACK

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/mouse-pad-office_1625.html
https://www.unika.com.ro/mouse-pad-office_1625.html


32

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

76

Descriere tehnică
Este executat din piele PU, flexibilă, 
dubla față. Poate fi curățat ușor și 
nu absoarbe lichidele. 
Fața este printată full UV, format 
19x22 cm. Ambalare în polybag. 
Combinat cu alte produse din 
gama FULL PRINT cantitatea min-
imă scade. Întreabă consultantul de 
vânzări.

SIZE

19x22 cm

Technical description
It is made of PU leather, flexible, 
double-sided leather. It can be eas-
ily cleaned and does not absorb liq-
uids.
The face is printed in full UV, format 
19x22 cm. Polybag packaging. Com-
bined with other products in the 
FULL PRINT range, the minimum 
quantity decreases. Ask your sales 
consultant.

• Potrivit pentru toate tipurile de 
mouse-uri, colorează biroul pe care lu-
crați și aduce un aer modern.  
•  Mouse pad-ul este un accesoriu care 
te vă atrage și mai mult acum datorită 
printul full UV. •  Achiziționați-l pentru 
voi sau oferiți-l cadou.

• Suitable for all types of mouse, color 
the desk you work on and bring a mod-
ern look. 
• The mouse pad is an accessory that 
attracts you even more now thanks to 
the full UV print technology. 
• Buy it for yourself or give it as a gift.

MOUSEPAD FULL PRINTED PU LEATHER
FULL PRINTED PU LEATHER Mousepad

COLORS

POSIBILITĂŢI
INFINITE!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/mousepad-full-printed-pu-leather_1642.html
https://www.unika.com.ro/mousepad-full-printed-pu-leather_1642.html


SUPORT PAHARE FLEXI
Flexi Cup Holder
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Descriere tehnică
Suportul este realizat din material 
dublă față și are dimensiuni de 9x9 
cm. Poate fi: rotund, pătrat sau alte 
forme la cerere (se achită stanța). 
Cu ajutorul acestui produs biroul va 
fi protejat de cănile fierbinți. Culori 
disponibile: negru, verde, gri, albas-
tru.

SIZE

9x9 cm

Technical description
The support is made of double-sid-
ed material and has dimensions of 
9x9 cm. It can be: round, square or 
other shapes on request (the room 
is paid). With this product the office 
will be protected from hot cups. 
Available colors: black, green, gray, 
blue. 

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.

GRI
GREY

GRI
GREY

NEGRU
BLACK

ALBASTRU
BLUE

ALBASTRU
BLUE

VERDE
GREEN

FABRICAT
în

ROMÂNIA

+

https://www.unika.com.ro/set-suport-pahare-flexi-albastru_1497.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-pahare-flexi-albastru_1497.html
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Descriere tehnică
Suportul pentru pahar este reali-
zat din piele dublă față. Este flex-
ibil și ușor de folosit, ideal pentru 
a proteja biroul de cănile fierbinți. 
Fața are full print UV. Combinat cu 
alte produse din gama FULL PRINT 
cantitatea minimă scade. Întreabă 
consultantul de vânzări.

SIZE

9x9 cm

Technical description
The cup holder is made of dou-
ble-sided leather. It is flexible and 
easy to use, ideal for protecting the 
office from hot cups. The face has 
full UV print. Combined with other 
products in the FULL PRINT range, 
the minimum quantity decreases. 
Ask your sales consultant.

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

• One of the most useful products to be 
given as a gift, due to its practical com-
position - every day, each of us puts our 
cup or glass on such a support. Don't 
you do the same?
• Can be matched with any of the prod-
ucts in the range, presented in the cat-
alog. It remains for you to choose what 
you like and what best suits your goals. 
• This product was created specifically 
to give life to your ideas, on a premium 
material, PU leather, special produced 
for full print.
• We look forward to hearing from you 
and designing all your favorite prod-
ucts.

 SUPORT PAHAR 
FULL PRINTED PU LEATHER

FULL PRINTED PU LEATHER Cup Holder

COLORS

POSIBILITĂŢI
INFINITE!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-pahar-full-printed-pu-leather_1645.html
https://www.unika.com.ro/suport-pahar-full-printed-pu-leather_1645.html


BUN PENTRU
GADGETURI

Gadget Goods

PRO
M

O
ŢIO

N
A

LE
Prom

otiona
ls 



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

80

Descriere tehnică
Husa este executată din piele nat-
urală premium exterior și interior.  
Are un singur compartiment și se 
închide cu clapă și magneți ascunși. 
Când se deschide, clapa devine 
mouse pad. Culori disponibile: gri, 
maro, nude, albastru. Ambalare in-
dividuală în cutie de cadou.

SIZE

38.5x28 cm
33x24 cm

Technical description
The cover is made of premium nat-
ural leather exterior and interior. It 
has a single compartment and clos-
es with a flap and hidden magnets. 
When opened, the flap becomes a 
mouse pad. Available colors: gray, 
brown, nude, blue. Individual pack-
aging in 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

MARO
BROWN

GRI
GREY

NUDE
NUDE

ALBASTRU
BLUE

HUSĂ LAPTOP CU MOUSEPAD 
13/15 INCH 

13/15 inch laptop sleeve 
with mouse pad

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/husa-laptop-cu-mousepad-13-15-inch-maro_1505.html
https://www.unika.com.ro/husa-laptop-cu-mousepad-13-15-inch-maro_1505.html
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Descriere tehnică
Husa este executată din material 
texturat la exterior și lână din fibre 
reciclate la interior. Are un singur 
compartiment,  iar lâna din interior 
oferă protecție la umiditatate, șocuri
și zgârieturi.  Culori disponibile: al-
bastru, bej, gri,  roz, mov, negru, 
verde, roșu, negru/galben, negru/
roșu. Ambalare individuală în poly-
bag. Produs parțial reciclabil. Pro-
dus inscripționat cu elemente de 
marcă UNIKA.

SIZE

33x24 cm
38x27,5 cm

Technical description
The cover is made of textured ma-
terial on the outside and wool from 
recycled fibers on the inside. It has 
a single compartment, and the wool 
inside provides protection from 
moisture, shocks and scratches. 
Available colors: blue, beige, gray, 
pink, purple, black, green, red, black 
/ yellow, black / red, red/gray. Indi-
vidual packaging in polybag. Partial-
ly recyclable product. Product in-
scribed with UNIKA brand elements.

• Protejarea laptopului împotriva zgâri-
eturilor sau loviturilor este întotdeauna 
o decizie inteligentă. • Husa pentru lap-
top este un accesoriu de lux care va im-
presiona 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 scratches 
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

HUSĂ LAPTOP PIELE PU 
LÂNĂ 13/15 INCH
13/15 inch leather with 

wool laptop sleeve

VERDE
GREEN

ROȘU
RED

GALBEN
YELLOW

MOV
PURPLE

BEJ
BEIGE

ROȘU
RED

ROZ
PINK 

NEGRU
BLACK  

NEGRU
BLACK  

ALBASTRU 
BLUE 

NEGRU
BLACK  

++

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/husa-laptop-piele-pu-lana-13-15-inch-roz_1538.html
https://www.unika.com.ro/husa-laptop-piele-pu-lana-13-15-inch-roz_1538.html
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din material 
dublă față. În interior are un buzu-
nar pentru bani, un bununar pen-
tru carduri și un buzunar pentru 
pașaport și buletin. Închiderea se 
face cu capsă metalică. Dimensi-
unea este 21x11 cm. Culori: albas- 
tru/bleu, Verde/bej, nude/gri.

SIZE

21x11 cm

Technical description
The wallet is made of double-sid-
ed material. Inside it has a pocket 
for money, a pocket for cards and 
a pocket for passport and report 
card. Closing is made with metal 
staple. The size is 21x11 cm. Colors: 
blue/ blue, green/beige, nude/gray. 

• 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. 
• 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 
storing your plane/festival ticket.
• This way, you will have your required 
documents for travelling on hand.

COLORS

VERDE
GREEN

BEJ
BEIGE

ALBASTRU
BLUE

GRI
GREY

NUDE
NUDE

GRI
GREY

PORTOFEL CU CAPSĂ
Button Wallet

FABRICAT
în

ROMÂNIA

+

+

+

https://www.unika.com.ro/portofel-cu-capsa-3-culori_1622.html
https://www.unika.com.ro/portofel-cu-capsa-3-culori_1622.html
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Descriere tehnică
Suportul pentru pașaport, carduri și 
alte documente, din material dublă 
față, are dimensiuni închis 10x14.5 
cm. Este slim și ușor de folosit, ideal 
pentru călătorii. Culori disponibile: 
negru, verde, gri, albastru. 

SIZE

10x14.5 cm

Technical description
The holder for the passport, cards 
and other documents, made of 
double-sided material, has a closed 
dimensions of 10x14.5 cm. It is slim 
and easy to use, ideal for travel. 
Available colors: black, green, gray, 
blue. 

• 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 aso-
rtiment 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.

COLORS

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

GRI
GREY

ALBASTRU
BLUE

PORT PAȘAPORT E-STORE
E-store Passport Holder

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/portpasaport-e-store-verde_961.html
https://www.unika.com.ro/portpasaport-e-store-verde_961.html
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Descriere tehnică
Suportul pentru carduri și cărți 
de vizită, este realizat din material 
dublă față, are dimensiuni închis 
11x6.5 cm. Este slim și ușor de fo-
losit, ideal pentru întâlniri de afaceri. 
Culori disponibile: negru, verde, gri, 
albastru. 

SIZE

11x6.5 cm

Technical description
The holder for cards and business 
cards, is made of double-sided ma-
terial, has closed dimensions 11x6.5 
cm. It is slim and easy to use, ideal 
for business meetings. Available col-
ors: black, green, gray, blue. 

• Cardurile și cărțile de vizită și-au găsit 
locul împreună în acest mic etui. 
• Gândit în a fi util și totuși ieftin fiind 
ales un material ce a generat un preț 
foarte accesibil în piață. 
• Produsul este potrivit oricărui 
“purtător”, 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.

COLORS

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

GRI
GREY

ALBASTRU
BLUE

PORT CARD CV E-STORE
E-store CV Cards Holder

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/port-card-cv-e-store_958.html
https://www.unika.com.ro/port-card-cv-e-store_958.html
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Descriere tehnică
Este flexibil, realizat din material 
dublă față. Are dublă utilitate: atât 
semn de carte cât și riglă. Accesori-
ul ideal care completează un cadou 
cum ar fi o carte sau o agendă. Pe o 
față are riglă și pe celalalta se poate 
imprima logo-ul sau mesajul dorit. 
Culori disponibile: negru, verde, gri, 
albastru. Ambalare vrac.

SIZE

23x4.8 cm

Technical description
It is flexible, made of double-sided 
material. It has a double utility: both 
a bookmark and a ruler. The per-
fect accessory to complement a gift 
such as a book or a diary. It has a 
ruler on one side and the desired 
logo or message can be printed on 
the other. Available colors: black, 
green, gray, blue. Bulk packaging. 

• Semn de carte și riglă 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 pent-
ru a da viața ideilor dvs. Și nu oricum, ci 
pe un material premium, piele PU.

• 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. 

COLORS

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

GRI
GREY

ALBASTRU
BLUE

SEMN DE CARTE CU RIGLĂ
Book Sign with ruler

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/semn-carte-cu-rigla-_1210.html
https://www.unika.com.ro/semn-carte-cu-rigla-_1210.html
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Descriere tehnică
Este flexibilă, realizată din piele pe 
ambele fețe. Are dublă utilitate: atât 
semn de carte, cât și riglă. Accesori-
ul ideal care completează un cadou, 
cum ar fi o carte sau o agendă. O 
față are full print UV și cealaltă riglă, 
format 23x4.8 cm. Combinat cu alte 
produse din gama FULL PRINT can-
titatea minimă scade. Întreabă con-
sultantul de vânzări.

SIZE

23x4.8 cm

Technical description
It is flexible, made of leather on both 
sides. It has a double utility: book-
mark and ruler. The perfect acces-
sory to complement a gift such as a 
book or an agenda. One side has full 
UV print and the other a ruler, size 
23x4.8 cm. Combined with other 
products in the FULL PRINT range, 
the minimum quantity decreases. 
Ask your sales consultant.

• Acum puteți dărui celor dragi, pasio- 
nați de cărți, un semn de carte cu o față 
full print UV și pe cealaltă parte, riglă. 
• Rămâne să alegeți doar culoarea po-
trivită. 
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viața ideilor dvs. 
• Așteptăm cu drag să vă auzim și 
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite, din gama FULL PRINT.

• Now you can give your loved ones, 
who are passionate about books, a 
bookmark with a full UV print side and a 
ruler on the other side. 
• All you have to do is choose the right 
color. • This product has been specially 
designed to bring your ideas to life. 
• We look forward to hearing from you 
and designing all your favorite FULL 
PRINT ideas.

SEMN DE CARTE CU RIGLĂ
FULL PRINTED PU LEATHER

FULL PRINTED PU LEATHER Book Mark with Ruler

COLORS

POSIBILITĂŢI
INFINITE!

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/semn-de-carte-cu-rigla-full-printed-pu-leather_1643.html
https://www.unika.com.ro/semn-de-carte-cu-rigla-full-printed-pu-leather_1643.html
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Descriere tehnică
Suportul pentru ochelari este real-
izat din material dublă față. Are un 
compartiment generos ce poate fi 
folosit atât pentru ochelari de ve-
dere cât și de soare. Dimensiunea 
închisă: 9x17 cm. Culori disponibile: 
negru, verde, gri, albastru. 

SIZE

9x17 cm

Technical description
The spectacle holder is made of 
double-sided material. It has a gen-
erous compartment that can be 
used for both eyeglasses and sun-
glasses. Closed size: 9x17 cm. Avail-
able colors: black, green, gray, blue. 

• Etui de ochelari din piele PU, potri- 
vit ca formă și dimensiune atât pen-
tru 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.

• PU  leather eyewear cover, according 
to shape and size for many types of 
glasses. 
• Made in four variants of color, it makes 
it cheerful. • The product is very afford-
able and appreciated 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.

COLORS

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

GRI
GREY

ALBASTRU
BLUE

ETUI OCHELARI E-STORE
e-store Sunglasses Holder

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/etui-ochelari-e-store-albastru_1186.html
https://www.unika.com.ro/etui-ochelari-e-store-albastru_1186.html
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Descriere tehnică
Tag-ul este realizat din piele mate-
rial dublă față, în nuanțe vesele. Pe 
o față are imprimat cu folio un me-
saj haios. Dimensiunea închisă: 8x5 
cm ideal de agățat la orice geantă, 
rucsac, borsetă sau troler. Culori di-
sponibile:  mov, fucsia, roșu, verde  
sau alte culori la cerere. Ambalare 
vrac. 

Technical description
The tag is made of double-sided 
leather, in cheerful shades. He has 
a funny message on his face with 
a folio. Closed size: 8x5 cm ideal to 
hang on any bag, backpack, purse 
or trolley. Available colors: purple, 
fuchsia, red, green or other colors 
on request. Bulk packaging.

• 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 … sig-
ur 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

ROZ
PINK

VERDE
GREEN

MOV
PURPLE

ROȘU
RED

FABRICAT
în

ROMÂNIA

SIZE

8x5 cm

https://www.unika.com.ro/funny-tag-e-store_1190.html
https://www.unika.com.ro/funny-tag-e-store_1190.html
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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 cat-
ifelată exterior și mat în interior, 
impermeabilă, cusută perimetral. 
Prinderea filelor se face cu aripio-
ară și 3 șuruburi metalice de 1 cm. 
Timbru sec decorativ standard, 
inclus în preț. Culori disponibile: 
maro, negru, verde, roșu. 
*include personalizarea TS din imagine. 

Technical description
Sponge front cover, made of ther-
mo PU leather with matte vel-
vety texture on the outside and 
matte on the inside, waterproof, 
sewn on the perimeter. The tabs 
are fastened with a wing and 3 1 
cm metal screws. Standard deco-
rative dry stamp, included in the 
price. Available colors: brown, 
black, green, red. 
* includes TS customization in the image.

COLORS

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

MARO
BROWN

ROȘU 
RED  

• Accesorizeaza-ți restaurantul, cafene-
aua, pub-ul sau terasa cu mapele de 
meniu marca UNIKA. 
• Mapele de meniu SoftLeather sunt 
fabricate din piele PU impermeabilă 
interior exterior, acest lucru conferin-
du-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 of the UNI-
KA brand. 
• The SoftLeather menu maps are made 
of PU waterproof leather on the inside, 
giving 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

https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-softleather-rosu_1350.html
https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-softleather-rosu_1350.html
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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 cat-
ifelată exterior și mat în interior, 
impermeabilă, cusută perimetral. 
La interior, pe partea dreapta are 
un buzunar oblic pentru bonul 
fiscal. Culori disponibile: maro, 
negru, verde, roșu. 

Technical description
Sponge front cover, made of ther-
mo PU leather with matte velvety 
texture on the outside and matte 
on the inside, waterproof, sewn 
on the perimeter. Inside, on the 
right side, there is an oblique 
pocket for the tax receipt. Avail-
able colors: brown, black, green, 
red.

• Accesorizeaza-ți restaurantul, cafene-
aua, pub-ul sau terasa cu notele de 
plată marca UNIKA. 
• Notele de plată SoftLeather sunt fab-
ricate din piele PU impermeabilă interi-
or 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 of the UNIKA 
brand. 
• The SoftLeather payment notes are 
made of waterproof PU leather on the 
inside, 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

FABRICAT
în

ROMÂNIA

COLORS

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

MARO
BROWN

ROȘU 
RED  

https://www.unika.com.ro/not-de-plat-softleather-maro_1383.html
https://www.unika.com.ro/not-de-plat-softleather-maro_1383.html
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COLORS

SIZE

23,5x31.5 cm

MAPĂ MENIU A4+ LEATHERLIKE
LeatherLike A4+ Menu Cover 

• 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 folosite mai mult 
de 1 an/sezon. 
• De asemenea produsele LeatherLike 
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike menu maps 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.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele 
PU termo texturată exterior și 
mată în interior, impermeabilă, 
cusută perimetral; prindere file cu 
aripioara și 3 șuruburi metalice de 
1 cm. Timbru sec decorativ stan-
dard, inclus în preț. Culori disponi-
bile: bordo, negru, verde, albastru, 
portocaliu.
*include personalizarea TS din imagine. 

Technical description
Sponge front cover, made of ther-
mo textured PU leather on the 
outside and matte on the inside, 
waterproof, sewn on the perim-
eter; fin flaps and 3 1 cm met-
al screws. Standard decorative 
dry stamp, included in the price. 
Available colors: burgundy, black, 
green, blue, orange. 
* includes TS customization in the image.

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

PORTOCALIU
ORANGE

BORDO
CLARET  

https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-leatherlike-bordo_1354.html
https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-leatherlike-bordo_1354.html
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• Notele de plată LeatherLike sunt fabri-
cate din piele PU premium 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 bill covers are made from 
PU 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 

SIZE

10.9x18 cm

Descriere tehnică
Copertă buretata fată, 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. Culori 
disponibile: bordo, negru, verde, 
albastru, portocaliu.  

Technical description
Front sponge cover, made of 
thermo-textured PU leather on 
the outside and matte on the in-
side, waterproof, sewn on the pe-
rimeter; the cover has an oblique 
receipt pocket on the right side. 
Available colors: burgundy, black, 
green, blue, orange.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

COLORS

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

PORTOCALIU
ORANGE

BORDO
CLARET  

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-leatherlike-bordo_1385.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-leatherlike-bordo_1385.html
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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 PU 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 cafe menu covers are 
made of PU 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.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenele-a5-leatherlike-portocaliu_1370.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenele-a5-leatherlike-portocaliu_1370.html
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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  
termo texturată. Format închis: 
7,25 x 14 cm. Culori disponibile: 
bordo, negru, verde, albastru, 
portocaliu. 
*include personalizarea TS din imagine. 

Technical description
Hardly reserved restaurant table 
top, made of thermo-textured PU 
leather. Closed format: 7.25 x 14 
cm. Available colors: burgundy, 
black, green, blue, orange. 
*includes TS customization in the image.

• Suporturile Rezervat LeatherLike sunt 
fabricate din piele PU 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 PU 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.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-rezervat-leatherlike-verde_1375.html
https://www.unika.com.ro/suport-rezervat-leatherlike-verde_1375.html
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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. Timbru sec decorativ 
standard, inclus în preț. Culori di-
sponibile: maro, negru, bej.  
*include personalizarea TS din imagine. 

Technical description
Hard cover, made of thermo PU 
leather with wood texture on the 
outside and velvety on the inside, 
waterproof, sewn on the perim-
eter, round corner. The tabs are 
fastened with a wing and 3 1 cm 
metal screws. Standard decora-
tive dry stamp, included in the 
price. Available colors: brown, 
black, beige. 
* includes TS customization in the image.

• 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.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/map-meniu-a4-wood-bej_1360.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-a4-wood-bej_1360.html
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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 
dreapta, un buzunar oblic pent-
ru bonul fiscal. Culori disponibile: 
maro, negru, bej. 

Technical description
Hard cover, made of thermo PU 
leather with wood texture on the 
outside and velvety on the inside, 
waterproof, sewn on the perime-
ter, round corner. Inside, on the 
right side, an oblique pocket for 
the tax receipt. Available colors: 
brown, black, beige.

• 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 ter-
asă 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

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-wood-bej_1390.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-wood-bej_1390.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-wood-bej_1390.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-wood-bej_1390.html
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MAPĂ MENIU CAFENELE 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 fete, impermeabilă, cusută 
perimetral. Prinderea filelor se 
face cu mecanism metalic tip clip-
board. Culori disponibile: maro, 
negru, bej. 

Technical description
Hard cover, made of thermo PU 
leather with wood texture on 
both sides, waterproof, sewn on 
the perimeter. Attaching the tabs 
is done with a metal clipboard 
mechanism. Available colors: 
brown, black, beige.

• 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

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenea-a5-wood-maro_1364.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenea-a5-wood-maro_1364.html
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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 
fete, impermeabilă, cusută pe-
rimetral. Prinderea bonului se 
face cu mecanism metalic tip clip-
board. Culori disponibile: maro, 
negru, bej.

Technical description
Hard cover, made of thermo PU 
leather with wood texture on 
both sides, waterproof, sewn on 
the perimeter. The receipt of the 
receipt is made with a metal clip-
board mechanism. Available col-
ors: brown, black, beige.

• 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 ter-
asă 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

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-cafenele-wood-bej_1393.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-cafenele-wood-bej_1393.html
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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-
meabilă. Format închis: 7,25 x14 
cm. Culori disponibile: maro, ne-
gru, bej. 
*include personalizarea TS din imagine. 

Technical description
Strongly reserved restaurant din-
ing table, made of wood-textured 
thermo-PU PU leather. Closed 
format: 7.25 x 14 cm. Available 
colors: brown, black, beige.
*includes TS customization in the image. 

• 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 ter-
asă 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.

SUPORT REZERVAT WOOD
Wood Reserved Support

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-rezervat-wood-negru_1377.html
https://www.unika.com.ro/suport-rezervat-wood-negru_1377.html
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COLORS

BEJ / BEIGE

VERDE / GREEN

SIZE

22x31.5 cm
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MAPĂ MENIU A4+ ECOLEATHER
EcoLeather A4+ Menu Cover

Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele regen-
erată, impermeabilă. Pielea are 
un aspect catifelat, soft și poate fi 
curățată. Prinderea filelor se face 
cu elastic. Timbru sec decorativ 
standard, inclus în preț. Culori di-
sponibile: verde și bej 
*include personalizarea TS din imagine. 

Technical description
Flexible cover, made of regener-
ated leather, waterproof. The skin 
has a velvety, soft appearance 
and can be cleaned. The tabs are 
fastened with elastic. Standard 
decorative dry stamp, included in 
the price. Available colors: green 
and beige. 
* includes TS customization in the image. 

• Care about nature! Gama UnikaT în Ro 
fabricată din piele regenerată. 
• Produsele sunt potrivite pentru res- 
taurantele, 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.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-ecoleather-verde_1366.html
https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-ecoleather-verde_1366.html


SIZE

11x19 cm
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NOTĂ DE PLATĂ ECOLEATHER 
EcoLeather Bill Cover

Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele regen-
erată, impermeabilă. Pielea are 
un aspect catifelat, soft și poate 
fi curățată. Pe copertă 3 are un 
buzunar pentru bon fiscal. 

Technical description
Flexible, regenerated leather cov-
er, waterproof. The skin looks 
velvety, soft and can be cleansed. 
On cover 3 he has a pocket for a 
tax receipt. 

• 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.

COLORS

BEJ / BEIGE

VERDE / GREEN

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-ecoleather-verde_1396.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-ecoleather-verde_1396.html
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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 PU impermeabilă și lavabilă, sunt 
ușor de depozitat și au o rezistență rid-
icată.

• 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 PU leather, are easy to 
store and have a high strength.

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/mapa-camera-a4-leatherlike-negru_1398.html
https://www.unika.com.ro/mapa-camera-a4-leatherlike-negru_1398.html


MENIU MINIBAR A5+ 
A5+ Minibar Menu
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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.

FABRICAT
în

ROMÂNIA



SIZE

18x23 cm

MENIU MINIBAR A5+ WOOD
A5+ Minibar Menu
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Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU ter-
mo cu textură de lemn pe am-
bele fete, impermeabilă, cusută 
perimetral. Prinderea filelor se 
face cu mecanism metalic tip clip-
board. 
Culori disponibile: maro, negru, 
bej. 

Technical description
Hard cover, made of thermo PU 
leather with wood texture on 
both sides, waterproof, sewn on 
the perimeter. Attaching the tabs 
is done with a metal clipboard 
mechanism.
Available colors: brown, black, 
beige.

• 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 PU impermeabilă și lavabilă, sunt 
ușor de depozitat și au o rezistență rid-
icată.

• 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 PU leather, are easy to 
store and have a high strength.

COLORS

BEJ / BEIGE

NEGRU / BLACK 

MARO / BROWN

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/meniu-minibar-a5-wood-maro_1413.html
https://www.unika.com.ro/meniu-minibar-a5-wood-maro_1413.html


TABLE MATS/
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MASĂ ȘI BIROU
Table mats/Table and office 
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SET 4 SUPORT FARFURIE 
ȘI PROTECŢIE MASĂ

Plate Holder and Table Mat Set
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Descriere tehnică
Setul cuprinde 4 table mats-uri din 
material dublă față, termosensibil 
care se poate curăța foarte ușor. 
Protejează masa dar este și un 
mod elegant de aranjare a acesteia. 
Culori disponibile: roz/gri, negru/
gri, verde/bej, negru/negru, maro/
maro, argintiu/nrgru. Ambalare în 
polybag. 

SIZE

29x39 cm

Technical description
The set includes 4 double-sided 
sheet mats made of heat-sensitive 
material that can be easily cleaned. 
It protects the table but it is also 
an elegant way to arrange it. Avail-
able colors: pink / gray, black / gray, 
green / beige, black / black, brown 
/ brown, silver/black. Polybag pack-
aging.
 

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.

MARO
BROWN 

NEGRU
BLACK

BEJ
BEIGE

GRI
GREY

NEGRU
BLACK

MARO
BROWN 

NEGRU
BLACK  

VERDE
GREEN

NEGRU
BLACK

ARGINTIU
SILVER

+ +

+ +

+
GRI

GREY
ROZ
PINK 

+

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-si-protectie-masa-4-bucati_1566.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-si-protectie-masa-4-bucati_1566.html
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Descriere tehnică
Seturile cuprind 2 sau 4 table mats-uri 
din material dublă față, termosensibil 
(una din culori fiind metalizată) care se 
poate curăța foarte ușor, într-o formă 
foarte elegantă. Protejează masa dar 
este și un mod elegant de aranjare a 
acesteia. Culori disponibile: arămiu/bej, 
argintiu/gri. Ambalare în polybag. 

SIZE

44x36 cm

Technical description
The sets include 2 or 4 double-sided 
sheet metal mats, heat-sensitive (one 
of the colors being metallic) that can be 
easily cleaned, in a very elegant shape. 
It protects the table but it is also an ele-
gant way to arrange it. Available colors: 
copper / beige, silver / gray. Polybag 
packaging.

COLORS

• Setul format din 2 / 4 suporturi pen-
tru farfurie din piele PU, are dublă utili-
tate: oferă protecție mesei sau biroului 
și completează aspectuos bucătăria, 
livingul, zona de dining sau poate crea 
un mediu modern și elegant decorând 
și protejând mesele din restaurantul 
dumneavoastră.
• Este acea soluție practică și elegantă, 
care asigură o servire impecabilă, igi-
enică și completează armonios mesele 
festive în familie sau pe cele cu cei dragi 
în jurul lor. 

• The set of 2/4 PU leather plate holders 
has a double utility: it protects the table 
or the office and completes the appear-
ance of the kitchen, living room, dining 
area or it can create a modern and el-
egant environment by decorating and 
protecting the tables in your restaurant.
• It is that practical and elegant solu-
tion, which ensures an impeccable, hy-
gienic service and harmoniously com-
plements the festive meals in the family 
or those with loved ones around them.

ARGINTIU
SILVER

GRI
GREY

ARĂMIU
COPPER  

BEJ
BEIGE 

+

+

FABRICAT
în

ROMÂNIA

SET 2 SAU 4 SUPORT FARFURIE 
ȘI PROTECŢIE MASĂ

Plate Holder and Table Mat Set

PRODUS
NOU

https://www.unika.com.ro/set-2-sau-4-suport-farfurie-si-protectie-masa-aramiu-bej_1720.html
https://www.unika.com.ro/set-2-sau-4-suport-farfurie-si-protectie-masa-aramiu-bej_1720.html
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Descriere tehnică
Setul cuprinde 1 table mats și 1 
suport pentru pahar, din materi-
al dublă față, care se poate curăța 
foarte ușor. Protejează masa dar 
este și un mod elegant de aranjare a 
acesteia. Culori disponibile: roz/gri, 
verde/bej, gri deschis/gri antracit. 
Ambalare în polybag.

SIZE

Technical description
The set includes 1 sheet mats and 
1 cup holder, made of double-sid-
ed material, which can be easily 
cleaned. It protects the table but it 
is also an elegant way to arrange it. 
Available colors: pink / gray, green 
/ beige, light gray / anthracite gray. 
Polybag packaging. 

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.

GRI ÎNCHIS
DARK GREY 

GRI
GREY

BEJ
BEIGE

GRI DESCHIS
LIGHT GREY 

ROZ
PINK  

VERDE
GREEN 

++ +

SET SUPORT FARFURIE 
SEMIOVAL ȘI SUPORT PAHAR

Half-Oval Plate and Cup Holder Set

10x10 cm

44x30 cm
SUPORT FARFURIE

SUPORT PAHAR
FABRICAT

în
ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-semioval-si-suport-pahar_1573.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-semioval-si-suport-pahar_1573.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-semioval-si-suport-pahar_1573.html
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Descriere tehnică
Table mats din material dublă față, 
care se poate curăța foarte ușor. 
Protejează masa dar este și un mod 
elegant de aranjare a acesteia. Cu-
lori disponibile: roz/gri, verde/bej,  
Ambalare în polybag.

Technical description
Table mats made of double-sid-
ed material, which can be easily 
cleaned. It protects the table but it 
is also an elegant way to arrange it. 
Available colors: pink / gray, green / 
beige, polybag packaging. 

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.

GRI ÎNCHIS
DARK GREY 

GRI
GREY

BEJ
BEIGE

GRI DESCHIS
LIGHT GREY 

ROZ
PINK  

VERDE
GREEN 

++ +

PRODUS
NOU

SUPORT FARFURIE SEMIROTUND
 Half-Round Plate Holder

SIZE

45x30 cm FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-semirotund_1577.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-semirotund_1577.html
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Descriere tehnică
Table mats din piele PU dublă față, 
care se poate curăța foarte ușor. 
Protejează masa dar este și un mod 
elegant de aranjare a acesteia. Cu-
lori disponibile: roz/gri, verde/bej, 
gri deschis/gri antracit. Ambalare în 
polybag.

Technical description
Double-sided PU leather back mats, 
which can be easily cleaned. It pro-
tects the table but it is also an el-
egant way to arrange it. Available 
colors: pink / gray, green / beige, 
light gray / anthracite gray. Polybag 
packaging.

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.

GRI ÎNCHIS
DARK GREY 

GRI
GREY

BEJ
BEIGE

GRI DESCHIS
LIGHT GREY 

ROZ
PINK  

VERDE
GREEN 

++ +

SUPORT FARFURIE EVANTAI
 Fan Plate Holder

SIZE

45x30 cm FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-evantai_1631.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-evantai_1631.html
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Descriere tehnică
Table mats din material dublă față, 
care se poate curăța foarte ușor. 
Protejează masa dar este și un mod 
elegant de aranjare a acesteia. Pret-
abil pentru sali de conferință. Culori 
disponibile: albastru/gri, negru/gri, 
roz/gri, verde/bej, maro/maro, neg-
ru/negru. Ambalare în polybag

Technical description
Table mats made of double-sid-
ed material, which can be easily 
cleaned. It protects the table but it 
is also an elegant way to arrange 
it. Suitable for conference rooms. 
Available colors: blue / gray, black 
/ gray, pink / gray, green / beige, 
brown / brown, black / black. Poly-
bag packaging. 

• 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.

SUPORT FARFURIE FLEXI
Flexi Plate Holder

SIZE

34x40 cm FABRICAT
în

ROMÂNIA

COLORS

GRI
GREY

MARO
BROWN

NEGRU
BLACK  

GRI
GREY

BEJ
BEIGE

GRI
GREY

ROZ
PINK 

MARO
BROWN

NEGRU
BLACK  

NEGRU
BLACK  

VERDE
GREEN

ALBASTRU 
BLUE 

+ +

+ +

+ +



CĂRŢI
ONOARE

 Honor Books  

H
O

R
EC

A
H
oreca
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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 copertă din piele 
naturală, cașerată pe carton de legato-
rie cu o zona buretată, aplicată pe am-
bele fețe. Blocul din interior are 300 de 
pagini și este executat din hârtie ivoire 
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor. 
Format fila: 24.5 x 31.5 cm; Format co-
pertă: 26 x 32 cm. Cutie inclusă. Culori 
disponibile în stoc: maro. La cerere se 
poate executa și pe alte culori. Person-
alizarea coperții se poate face cu folio, 
timbru sec sau print UV. 

Technical description

The book of honor has a cover made 
of natural leather, boxed on binding 
cardboard with a sponge area, applied 
on both sides. The inner block has 300 
pages and is made of ivory paper of 120 
g / sqm, sewn and rounded at the back. 
Row format: 24.5 x 31.5 cm; Cover size: 
26 x 32 cm. Box included. Available col-
ors: brown. It can be made in other col-
ors on request. Customizing the cover 
can be done with folio, dry stamp or UV 
print.

CARTE 
ONOARE 
M1
M1 Honor 
Book

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c1_1057.html
https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c1_1057.html
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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 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. 

FABRICAT
în

ROMÂNIA

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c2_1058.html
https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c2_1058.html
https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c3_1059.html
https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c3_1059.html


ÎN
STOC

ÎN
STOC

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 
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 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. 
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FABRICAT
în

ROMÂNIA

FABRICAT
în

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c4_1060.html
https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c4_1060.html
https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c5-din-piele-pu_1380.html
https://www.unika.com.ro/carte-de-onoare-c5-din-piele-pu_1380.html


Date Date

Date Date

INTERIOARE
AGENDE

Agenda interiors2.AGENDĂ NEDATATĂ 
2023, FORMAT 16X22 CM
Undated 2023 16x22 cm 
agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

3.AGENDĂ DATATĂ 2023, 
FORMAT 16X22 CM   
Dated 2023 16x22 cm
agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

4.AGENDĂ 
SĂPTĂMÂNALĂ 
DATATĂ, FORMAT 
20.5X26 CM  
Weekly dated 20.5x26 cm
agenda interior
• Bloc hârtie ivory

5.AGENDĂ AUTO-
DATATĂ 2023, FORMAT 
16X22 CM 
Autodated 2023 16x22cm 
agenda interior
• Bloc hârtie albă

6.AGENDĂ FORMAT 
19X19 CM
19x19 cm agenda interior
• Bloc hârtie albă

7. AGENDĂ FORMAT A5
A5 agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

8. AGENDĂ FORMAT 
12.5X20.5 CM
12.5x20.5 cm agenda interior
• Bloc hârtie ivory

1.AGENDĂ NEDATATĂ 
2023, FORMAT A5
Undated 2023 A5 
agenda interior
• Bloc hârtie reciclată
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CUTII AMBALARE
Packaging boxes
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 1.

3.

4.

1.CUTIE ALBĂ  
White box 

SILK
PAPER2.CUTIE KRAFT

Kraft box  

3.CUTIE  PATTERN
Pattern box

4.CUTIE NEAGRĂ
Black box

ALEGE CUTIA 
POTRIVITĂ!
Choose the right 
packaging box!
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METODE DE 
PERSONALIZARE
Personalisation methods

CUSATURĂ 
PERIMETRALĂ 

ELASTIC 
VERTICAL

COLŢ ROTUND 
COPERTA ȘI BLOC

SUPORT PIX
CLIPS 

METALIC

Suport 
Pix

Elastic
vertical

Cusatură
perimetrală

Colţ rotund 
copertă și 
bloc

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
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1. AGENDA FULL PRINTED 
PU LEATHER
Printed PU LEATHER Agenda

DE LA 3 EURO:

DE LA 5.27 EURO:

DE LA 10 EURO:

2X

2X

2X

2. CALENDAR FULL 
PRINTED PU LEATHER
Desk Pad Printed PU LEATHER
Pag. 70

5. MOUSEPAD FULL 
PRINTED PU LEATHER
Printed PU LEATHER Mousepad
Pag. 76

6. SEMN DE CARTE CU RIGLĂ 
FULL PRINTED PU LEATHER
Printed PU LEATHER 
Book Mark with Ruler
Pag. 87

3. SUPORT FARFURIE FULL 
PRINTED PU LEATHER
Plate Holder Printed PU LEATHER
Pag. 73

4. HUSĂ LAPTOP DIN PIELE CU 
LÂNĂ 13”
Leather and wool laptop sleeve, 13”

7. PORTCARD ȘI CĂRŢI DE 
VIZITĂ FULL PRINTED PU 
LEATHER
Printed PU LEATHER 
Business Card Holder

8. SUPORT PAHAR FULL
PRINTED PU LEATHER
Printed PU LEATHER Cup Holder
Pag. 78

8. SUPORT PAHAR FULL
PRINTED PU LEATHER
Printed PU LEATHER Cup Holder
Pag. 78

8. SUPORT PAHAR FULL
PRINTED PU LEATHER
Printed PU LEATHER Cup Holder
Pag. 78

NOI 
PROPUNEM
TU ALEGI!

CREEAZĂ-ŢI PROPRIUL 
KIT CADOU

We Propose – You choose!

Create your own gift kit

 1.

 3.

 4.  6.
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 7.

 8.



Fotografiile au fost 
realizate in showroom-ul

20
23

2
0
2
2

SUPORŢI PENTRU FARFURIE – la restaurant, la birou sau acasă

NOUTĂŢI 
DE LA 
UNIKA 




