


LOIS
Coperta exterioară este buretată, din 
piele ecologică, cu buzunare interioare 
pentru cărţi de vizită/carduri, închidere 
cu capsă. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărţi policromie. 
Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Culori coperţi: maro, bordo, albastru, 
negru. 

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather, with inside busi-
ness card pockets and a staple closing 
system.

The book block is removable, daily dat-
ed, 16x22 cm,  with ivory offset paper, 
344 pages,  2 colors print, full color maps.  
The packaging is an individual kraft box.

Color chart: brown, bordeaux, blue, 
black. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CC 01 CC 02 CC 04 CC 06
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EVOLUTION -  NEW
Coperta exterioară este flexibilă, din 
piele ecologică dublă faţă, cu buzunare 
interioare pentru cărţi de vizită/carduri, 
închidere cu clapă. 

Bloc detaşabil nedatat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire,  224 pagini, tipar 2 cu-
lori, harta României forzatz. 

Ambalare individuală în cutie.

Culori coperţi: maro, albastru, gri, verde. 

The cover is flexible, double-skinned 
ecological leather, with inside pockets 
for business cards/cards, flap closure. 

The book block is removable, undated, 
16x22 cm, with ivory offset paper, 224 
pages, 2 colors print, Romanian map. 

Individual packaging box.

Cover colors: brown, blue, gray, green.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VT 02 VT 04 VT 07 VT 10
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METAL - NEW
Coperta exterioară fixă este buretată, 
din piele ecologică texturată, cu suport 
pentru pix, închidere cu clapă metalică şi 
magnet. 

Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivoire,  224  pagini, tipar 2 culori, 
harta României forzatz. 

Ambalare în cutie colectivă.

Culori disponibile: maro şi gri. 

The fixed cover padded exterior is made 
from synthetic textured leather with a 
pen holder, metal flap and magnet clo-
sure. 

The book block is fixed, undated, 
16x22cm, offset ivory paper,  224 pages, 
with 2 colors print and Romanian map.

Packaging in a collective box.

Available colors: brown and gray. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

NM 02 NM 10
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TOSCA - NEW
Coperta exterioară este flexibilă, din 
piele ecologică şi închidere cu clapă şi 
magnet. 

Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivoire, 224 pagini, tipar 2 culori, 
harta României forzatz. 

Ambalare în cutie colectivă.

Culori: negru, gri pearl, albastru pearl, 
verde pearl, arămiu.

The exterior cover is flexible and made 
from synthetic leather with closure with 
flap and magnet.

The book block is removable, undated, 
16x22cm,offset ivory paper, 224 pages, 
with 2 colors print and Romanian map.

Packing in a collective box.

Colors: black, gray pearl, blue pearl, 
green pearl, copper.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

PP 01 PP 04

PP 10

PP 07

PP 23
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TWIN
Agendă dublă cu coperta flexibilă din 
piele ecologică, dublă faţă, în 2 culori, 
format: 16x22 cm. 

Un bloc reprezintă agenda săptămânală 
datată, iar celalalt agenda nedatată. 
Total 256 pagini tipărite la 2 culori, pe 
hârtie offset ivoire de 70 gr. 

Ambalare în cutie colectivă.

Combinaţii din 2 culori: negru cu roşu, 
maro cu portocaliu, albastru cu bleu, gri 
cu negru, verde cu negru.

Double diary with flexible cover made 
from synthetic leather, double face in 2 
colors, 16x22 cm.

One book block is weekly dated and the 
other one undated. It has 256 pages, 
with ivory offset, 70gr paper and 2 col-
ors print.

Packing in a collective box.

Combinations of 2 colors: black with 
red, brown with orange, blue with blue, 
gray with black, green with black.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VI 01

VI 04

VI 03

VI 70

VI 02

VI 07

VI 09

VI 01

+

+

+

+

VI 01 VI 01

+
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RAVELO - NEW
Coperta exterioară fixă este flexibilă, din 
piele ecologică dublă faţă, cu suport 
pentru pix, închidere cu clapă. 

Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset alb, 224 pagini, tipar 2 culori, harta 
României forzatz. 

Ambalare în cutie colectivă.

Combinaţii din: negru, maro, roşu, verde, 
albastru, cu bej la interior.

The diary has a flexible cover made from 
synthetic leather double face, with pen 
holder and a flap closing system.

The book block undated, 16x22 cm, with 
white offset paper, 224 pages, 2 colors 
print and Romanian map. 

The packaging is made in a collective 
box.

Combination of: black, brown, red, 
green, blue, beige on the inside.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VT 01

VT 04

VT 03VT 02

VT 07
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AGENDE GAMA LUX - NEW
Coperta exterioară este tare, din piele 
ecologică texturată, închidere clapă şi 
capsă. 

Blocul fix , hârtie offset alb, tipar 2 culori. 
Ambalare în cutie colectivă.

Culori coperţi: gri, verde, albastru, maro.
La cerere *: portocaliu, roşu. 
Opţional cant colorat: auriu, argintiu, di-
verse culori mate pigment.
 
La cerere clapa de închidere se poate 
executa în forma siglei. 

The fixed cover padded exterior is made 
from synthetic textured leather with a 
pen holder, colored flap and magnet 
closure. 
The book block is fixed, offset ivory pa-
per, with 2 colors print.
Packaging in a collective box.

Available colors: gray, green, blue, 
brown. 
On request: orange, red and possibility 
to change the color of flap.
Optional: colored edge - gold, silver and 
mate pigment.

Standard cover colors

optional cover colors

COR 04

COR 03

COR 02 COR 07

COR 09

COR 10
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DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hârți policromie.

16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

1 NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.

16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

2

COMBI
/combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini. 
  
weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.    

3
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AGENDE GAMA NATURA - NEW
Copertă faţă buretată, din material 
termo-natura, cu anul pe coperta 1. 

Bloc fix, hârtie offset alb, tipar 2 culori.

Ambalare în cutie colectivă.

Culori copertă: negru, gri, roşu, 
albastru, bej. 

The padded cover is  made of thermo-
nature, with embossed year on the front 
cover.

Fixed book block, white offset paper, 
2 colors print. 

Packing in a collective box. 

Cover colors: black, gray, red, blue, beige. 

Standard cover colors

NTR 01 NTR 02 

NTR 08 

NTR 03 

NTR 10 
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COMBI
/Combi

SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

PLANNER
/Planner

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini.
 weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărţi policromie.
20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps.

10x28 cm, 108 pagini.
10x28 cm, 108 pages.

5 64

BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1 NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini, 
harta României forzatz.
16x22 cm,224 pages, 
Romanian map end paper.

3DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344 pagini, 
hărți policromie.
16x22 cm, 344 pages, 
full color maps.

2

SET AGENDĂ NEDATATĂ
/ Undated Set:

SET AGENDĂ DATATĂ
/Dated Set:

Este format din: agendă nedatată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în preț. 
Culori copertă: negru, gri, roșu, albastru, bej. 

Undated diary, planner and pocket diary. All three products comes 
with a gift Kraft box which is also included in the price. 
Colors covers: black, gray, red, blue, beige.   

Este format din: agendă  datată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în 
preț. Culori copertă: negru, gri, roșu, albastru, bej.

Dated diary, planner and pocket diary. All three products have match-
ing colored edge included in the price and come with a gift Kraft box 
which is also included. Colors covers: black, gray, red, blue, beige. 

7 8
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AGENDE GAMA DÉCOR
Coperta este buretată, din piele ecolo- 
gică, are cusătură perimetrală şi orna-
mentală, timbru sec cu anul. 

Bloc fix, hârtie offset ivoire, tipar 2 culori, 
cant colorat pigment. 

Ambalare în cutie colectivă.

Culori coperţi: portocaliu, maro, roşu, 
negru, albastru. 

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather, has perimetral 
and ornamental stitching and embossed  
year.

Fixed book block with ivory offset paper, 
2 colors print and colored edge. 

Packing in a collective box.

Colors covers: orange, brown, red, 
black, blue. 

Standard cover colors

NAD 01 NAD 02 

NAD 04 

NAD 03 

NAD 09
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SET AGENDĂ DATATĂ
/Dated Set:

Este format din: agendă nedatată, planner şi agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preţ cantul colorat pigment asortat. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în preț. 
Culori coperţi: portocaliu, maro, roşu, negru, albastru.

Undated diary, planner and pocket diary. 
All three products have matching colored edge included in the price 
and come with a gift Kraft box which is also included. 
Colors covers: orange, brown, red, black, blue. 

Este format din: agendă datată, planner şi agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preţ cantul colorat pigment asortat. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în preț. 
Culori coperţi: portocaliu, maro, roşu, negru, albastru.

Dated diary, planner and pocket diary. 
All three products have matching colored edge included in the 
price and come with a gift Kraft box which is also included. 
Colors covers: orange, brown, red, black, blue. 

7 8

BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1

COMBI
/Combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini.
weekly dated + undated 
16x22 cm, 256 pages.

4

NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

3

SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărți policromie.
20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps.

5

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hărți policromie.
16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

2

PLANNER
/Planner

10x28 cm, 108 pagini.
10x28 cm, 108 pages.

6
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AGENDE GAMA FLEXI - NEW
Coperta este flexibilă, din piele ecologi- 
că, colțuri rotunjite. 

Bloc fix, hârtie offset alb, tipar 2 culori.

Ambalare în cutie colectivă.

Culori copertă: negru, gri, roşu, albastru, 
verde. 

The cover is flexible, ecological leather, 
rounded corners.

Fixed book block, white offset paper, 
2 colors print. 

Packing in a collective box

Cover colors: black, gray, red, blue, 
green.

Standard cover colors

PA 01 PA 03 

PA 07 

PA 04 

PA 10 
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BUZUNAR
/pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hârți policromie.
16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

2

NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

3

COMBI
/combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini. 
 weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.    

4
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AGENDE GAMA ECO 
MATERIAL ACERO
Coperta este tare, din piele ecologică 
cu textură de lemn şi colţuri rotunjite, 
elastic, timbru sec cu anul. 

Bloc fix, hârtie offset ivoire, tipar 2 culori.

Ambalare individuală în cutie colectivă.

Culori copertă: bej, maro, negru, alba- 
stru. 

Culori elastic: roşu, verde, portocaliu, 
bej, maro, bleu. 

Opţional cant colorat: culori mate 
pigment.

The  hard cover is made from synthetic 
leather with wood texture, rounded cor-
ners and embossed year.

The fixed book block, ivory offset paper, 
2 colors print.

Individual packing in a collective box.

Cover colors: beige, brown, black, blue. 

Elastic colors: red, green, orange, beige, 
brown, blue.

Optional color edge: various pigment 
matte colors.

Standard cover colors

AC 02  AC 01 AC 04  AC 08 

24



BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1

COMBI
/Combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini. 
 weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.   

4

NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

3

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hărți policromie.
16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

2

PLANNER
/Planner

10x28 cm, 108 pagini.
10x28 cm, 108 pages.

5
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AGENDE GAMA TRADIȚII - NEW
Coperta este buretată, din piele eco-
logică cu aspect de pânză, cu motive 
tradiţionale brodate. 

Bloc fix, hârtie offset ivoire, tipar 2 culori.

Ambalare  în cutie colectivă. 

Culori copertă: bej, gri, maro, roşu, 
verde, negru.

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather with canvas look, 
with traditional embroidered motifs. 

Fixed book block, ivory offset paper, 
2 colors print.

Packing in a collective box.

Cover colors: beige, gray, brown, red, 
green, black. 

Standard cover colors

FILM 01  FILM 02  

FILM 07  FILM 10  

FILM 03  

FILM 08 
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Coperţile sunt buretate, din piele ecologică cu aspect de pânză şi 
motive tradiţionale brodate. 
Setul este format din: agendă nedatată, planner şi agendă de buzunar.
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft, inclusă în preț. 
Culori copertă: bej, gri, maro, roşu, verde,negru. 

The diary has a padded cover made from synthetic leather with canvas 
look, with traditional embroidered motifs. Undated diary, planner and 
pocket diary. The packaging is made in a gifted kraft box. 
Cover colors: beige, gray, brown, red, green, black.

Coperţile sunt buretate, din piele ecologică cu aspect de pânză şi 
motive tradiţionale brodate. 
Setul este format din: agendă datată, planner şi agendă de buzunar.  
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft, inclusă în preț. 
Culori copertă: bej, gri, maro, roşu, verde,negru. 

The diary has a padded cover made from synthetic leather with can-
vas look, with traditional embroidered motifs. Dated diary, planner 
and pocket diary. The packaging is made in a gifted kraft box. 
Cover colors: beige, gray, brown, red, green, black.

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hărți policromie
16x22 cm, 344 pages,
full color maps

2 NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map 

3BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini
8x16 cm, 120 pages

1

COMBI
/Combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini
weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages

4 SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărți policromie
20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps

5 PLANNER
/Planner

10x28 cm, 108 pagini
10x28 cm, 108 pages

6

SET AGENDĂ NEDATATĂ
/ Undated Set:

SET AGENDĂ DATATĂ
/Dated Set:

7 8
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POCKET - NEW
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunar pentru documente 
şi telefon pe faţa şi spatele agendei. 
Închiderea se face cu elastic tubular. 

Bloc fix datat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
alb.

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

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with document 
pocket and phone on the front and back 
of the agenda. The closure is made with 
tubular elastic. 

The fixed book block is dated, has 16x22 
cm, offset paper, 344 pages, 2 colors 
print, full color maps. 
Packaging in individual white cardboard 
box.

Colors covers: black, brown, cognac, 
bordeaux, beige. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VYO 01 VYO 02 

VYO 10 
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VEZUVIO - NEW
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, combinaţie de 2 texturi cu 
buzunare diverse în interior şi sistem de 
închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, are format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 
2 culori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
bordo. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather, a combination of 2 
textures with various pockets inside and 
closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue, 
bordeaux. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VE 01 

VE 04 

VE 02 

VE 06 
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ALASKA - NEW
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu bridă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, gri, albastru, 
roşu. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with various pock-
ets in the interior and a metal breech 
closure. 

The removable book block is dated, has 
16x22 cm, offset paper, 344 pages, 2 
colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, gray, blue, 
red. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

EL 01 EL 02 

EL 04 

EL 03 

EL 10 
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CHAYENNE - NEW
Agenda are coperta buretată şi cusă-
turi ornamentale, din piele naturală, cu 
buzunare diverse în interior şi sistem de 
închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărți policromie.

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru.

The diary has a padded cover and or-
namental stitching made from genuine 
leather, with various pockets inside and 
closing with metal staple. 

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CH 01 CH 04 CH 02
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VIOLA
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior, 
sistem de închidere cu capsă magnetică 
şi binduri pe cotor. 

Bloc detașabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, bordo. 
Preţul include cant colorat pigment 
asortat. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with various pock-
ets inside and magnetic closure system 
and binds on the spine.

The removable book block is dated, has 
16x22 cm, offset paper, 344 pages, 2 
colors print, full color maps.

The packaging is an individual kraft box.

Colors chart: black, brown, bordeaux.
The price includes colored edge with 
matching pigment.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

RDE 01 

RDE 04 

RDE 02 

RDE 06 
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ALMA
Agenda are copertă buretată, din piele, 
cu buzunare diverse în interior şi sistem 
de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, bordo, 
albastru. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather,with various pockets 
inside and closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages,
2 colors print, full color maps.

Packaging in individual kraft box.

Cover colors: black, brown, bordeaux, 
blue. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

ARS 01 

ARS 04 

ARS 02 

ARS 06 
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MILLE
Agenda are copertă buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat are format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, 344 pagini, hărţi 
policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather,with various pockets 
inside and closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps.

Packaging in individual kraft box.
 
Colors covers: black, brown, blue, red. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

SFA 01  

SFA 03 

SFA  02 

SFA 04 
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NETTO
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu mecanism me- 
talic. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
bordo. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with various pock-
ets inside and closing system with metal 
mechanism.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue, bor-
deaux. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

RDE 01 

RDE 04 

RDE 02 

RDE 06 
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AGENDA MIRROR - HANDMADE
Agenda are coperta moale, realizată din 
piele naturală exterior şi interior, închisă 
cu clapă din piele. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărţi policromie şi are o supraco-
pertă din piele. 

Produsul este lucrat integral manual. 
Ambalare în cutie individuală kraft.

Culoare copertă: maro.  

The diary has soft cover, made from gen-
uine leather outsite and inside, closed 
with a leather clap. 

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 pag-
es, 2 colors  print, full color maps, with 
an overcoat. 

The product is entirely hand-made. 
Packaging in individual kraft box.

Cover color: brown. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

MRF  02 
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AGENDA VINTAGE
Agenda are coperta moale, realizată din 
piele naturală cu aspect vintage, atât la 
exterior cât şi în interior. Se închide cu 
magnet ascuns. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Produsul este lucrat integral manual.

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culoare copertă: maro.  

The agenda has a soft cover, made of 
natural leather with vintage look, both 
inside and outside. It closes with a hid-
den magnet. 

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 pag-
es, 2 colors  print, full color maps.

The product is entirely hand-made.
 
Packaging in individual kraft box.

Cover color: brown. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VINT  02 
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LINEE
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat , format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, hărţi poli-
cromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with various pock-
ets inside and closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 pages, 
2 colors  print, full color maps.

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CFD 04 CFD 02 CFD 01 



Copertă flexibilă realizată manual, din 
piele regenerată, cu suport dublu de pix 
care are rol de închidere a coperţii. 

Bloc detaşabil nedatat, format 16x22 cm, 
224 pagini, tipărite pe hârtie offset ivoire 
la 2 culori, cu forzatz harta României. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
alb.

Flexible handmade cover, from regen-
erated leather with a double pen hold-
er which has also the role of closing the 
diary.

The book block is removable, undated, 
16x22 cm, 224 pages, with 2 colors  print 
offset ivory paper, Romanian map. 

It is packed in a gift box made from white 
cardboard.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

TYR  02 

TYROL
PRODUS ECOLOGIC- PIELE REGENERATĂ
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Copertă flexibilă realizată manual, din 
piele regenerată, închidere cu clapă şi 
elastic blocator. În interior pe clapa de 
închidere are buzunare diverse pentru 
documente şi cărţi de vizită. 

Bloc fix datat, format 16x22 cm, 224 pa- 
gini, tipărite pe hârtie offset ivoire la 2 
culori, cu forzatz harta României. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
alb.

Flexible handmade cover made of re-
generated leather, closure with flap and 
elastic lock. Inside the closing flap has 
various document pockets. 

The book block is fixed, dated, 16x22 
cm, 224 pages,with 2 colors print offset 
ivory paper and Romanian map.

It is packed in a gift box made from white 
cardboard.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CRM  02 

PRIMA - NEW
PRODUS ECOLOGIC- PIELE REGENERATĂ
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Agenda are coperta buretată, din piele, 
cu buzunare diverse în interior şi sistem 
de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală transpa- 
rentă. 

Coperţi în 25 de culori. 

Organizer-ul are copertă buretată din 
piele naturală, cu buzunare diverse pe 
interior și închidere cu capsă metalică. 

Blocul detașabil din hârtie albă, are for-
mat 16x22 cm și este structurat astfel: 
128 pagini agendă săptămânală datată, 
46 pagini agendă telefonică cu reper-
toar, 110 pagini speciale pentru plani-
ficări diverse cu 9 separatoare, harta lu-
mii policromie și trei huse speciale din 
pvc. Blocul este prins de  copertă cu me-
canism cu 6 inele. 
Dimensiuni copertă: 18x24 cm. 
Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori: cuoio, santa claus, arancio, 
negru, blu marino. 

The diary has a padded cover, from gen-
uine leather, with inside pockets and 
magnetic staple closing system. 

The book block is removable,daily dat-
ed, 16x22 cm, has 344 pages, with ivo-
ry offset paper, 2 color print, full color 
maps. 

The packaging is made in a individual 
transparent box.

Covers in 25 colors. 

The organizer has a padded cover made 
from genuine leather with inside pockets 
and a stable closing system.

The removable book block is made from 
white paper, 16x22 cm and it is struc-
tured as follow: 128 pages weekly dated, 
46 telephone pages, 110 planning pag-
es with 9 dividers, world full color map 
and three business card slots.

The packaging is made in a individual 
kraft box.

Color chart: cuoio, santa claus, arancio, 
nero, blu marino.

RAINBOW

ORGANIZATOR
RAINBOW MEDIU

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Standard cover colors
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Agenda are coperta buretată, din piele, 
cu buzunare diverse în interior și sistem 
de închidere cu capsă. 

Blocul detașabil este datat, are format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire, 344 pa- 
gini, tipar 2 culori, hărți policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperți: negru, maro, albastru, 
roșu, verde. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside pock-
ets and a staple closing system. 

The book block is removable, daily dat-
ed, 16x22 cm, has 344 pages, including 
full color maps, with ivory offset paper, 2 
colors print. 

The packaging is an individual kraft box.

Color chart: black, brown, blue, red, 
green. 

GALLO

Agenda are coperta buretată, din piele, buzunare diverse 
în interior şi sistem de închidere cu bumb metalic. 

Blocul detașabil datat, format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire, 344 pagini, hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu. 

The diary has a padded cover, from genuine  leather, 
various pockets in the interior and a metallic closure 
system.

The removable dated block, 16x22 cm, offset paper,
344 pages, polychrome maps.

Cover colors: black, brown, blue, red.

DUE

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

16 x 22 cm

Standard cover colors

Standard cover colors
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CENTODUE
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi  închidere cu capsă. 

Bloc detaşabil săptămânal datat, format 
21x26 cm, hârtie offset ivoire, 136 pa- 
gini, hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu. 

Optional cant colorat: auriu, argintiu, di-
verse culori mate pigment.

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with various pockets 
inside and closing with a staple.

Dedicated weekly block, 21x26 cm, off-
set paper, 136 pages, polychrome maps.

Cover colors: black, brown, blue, red. 

Optional color edge: golden, silver, 
various colors pigment matte.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm
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Coperta exterioară este buretată, din 
piele ecologică, cu buzunare interioare, 
închidere cu capsă. 

Blocul detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, hărţi poli-
cromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu.

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather with inner pock-
ets, snap closure.

The book block is removable, 16x22 cm, 
offset paper, 344 pages, full color maps.

Cover colors: black, brown, blue, red.

YORK

Agenda are coperta buretată, din 
piele, buzunare diverse în interior şi 
sistem de închidere cu capsă metalic. 

Blocul detașabil datat, format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, 344 pagini, 
hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu. 

The diary has a padded cover made 
from  leather, various pockets inside 
and metal closure system.

Removable dated block, 16x22 for-
mat cm, offset paper, 344 pages,
polychrome maps.

Cover colors: black, brown, blue,
red.

DIAMANTO

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

16 x 22 cm

Standard cover colors

Standard cover colors
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GAMA NATURA - NEW
Notes cu copertă tare din Natura ter-
mo, colț rotund copertă și bloc A5 liniat, 
matematică offset alb sau velin ivoire, 
144 pagini. 
Culori disponibile: negru, gri, maro, 
roșu, albastru.  
Ambalare în cutie colectivă. 
NB: Material pe care se vede foarte bine 
personalizarea atât Timbru sec cât și Fo-
lio, lucios și mat diverse nuanțe.

Notes cu copertă tare din Natura termo, 
colț rotund copertă și bloc 16x22 cm, 
liniat special, 112 pagini, hârtie  satinată.
Culori disponibile: negru, gri, maro, 
roșu, albastru.  
Ambalare în cutie colectivă. 
SE PRODUCE LA COMANDĂ. Comanda 
minimă 100 buc. 
NB: Material pe care se vede foarte bine 
personalizarea atât Timbru sec cât și Fo-
lio, lucios și mat diverse nuanțe.

Notebook with synthetic hard cover 
thermosensitive Nature, round corner 
cover and linear A5 block, white  offset 
math  or velin ivory,  144 pages.
Available colors: black, gray, brown, red, 
blue.
Packing in a collective box.
NB: Special material dedicated for em-
bossing and folio, shiny and matte col-
ors.

Notebook  with synthetic a  hard  cover 
of thermo Nature, round corner cover 
and block 16x22 cm, linear, 112 pages, 
satin paper.
Available colors: black, gray, brown, red, 
blue.
Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. Mini-
mum order 100 pcs.
NB: Special material dedicated for em-
bossing and folio, shiny and matte col-
ors.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5 / 16 x 22 cm

NATURA Collection

NTR 01 

NTR 08 

NTR 02 

NTR 10  

NTR 03 
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GAMA DENIM - NEW

Notes cu coperta tare din piele ecolo- 
gică, închidere cu elastic colorat, colț ro-
tund copertă și bloc A5 liniat, matema- 
tică offset alb sau velin ivoire, 144 pagini.

Culori disponibile: negru, roșu, albastru, 
bej.  

Ambalare în cutie colectivă.

NB: Textură specială plăcută la atingere, 
branding inedit, folosind accesorii pe 
colț, pe o latură sau elastic.

Notebook  with  synthetic leather hard 
cover, colorful elastic closure, round cor-
ner cover and linear A5 block, math off-
set white or velin ivory, 144 pages.

Available colors: black, red, blue, beige.

Packing in  a collective box.

NB: Special touch-sensitive texture and 
branding, using different types of acces-
sories such as corner fittings on either 
side or  elastic.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

DENIM Collection
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GAMA DENIM - NEW
Notes cu coperta tare din piele eco-
logică, închidere cu elastic colorat, colț 
rotund copertă și bloc 16x22 cm, liniat/
matematică, 112 pagini, offset ivoire. 

Culori disponibile: negru, roșu, albastru, 
bej.  Ambalare în cutie colectivă.   

Finisări: Ornament metalic tubular, 
Ornament metalic tip etichetă, 
Etichetă metal pentru elastic mobil.  
SE PRODUCE LA COMANDĂ. 
Comanda minimă 100 buc.

NB: Textură specială placută la atingere, 
branding inedit, folosind accesorii pe 
colț, pe o latură sau elastic.

Notebook  with a hard cover made of  
synthetic leather, closure with colored 
elastic, round corner cover and block 
16x22 cm, linear / math, 112 pages, off-
set ivory. 

Available colors: black, red, blue, beige. 
Packing in a collective box.

Finishing: Metallic tubular batch, 
Metallic eyelet label, Metal elastic label. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. 
Minimum order 100 pcs.

NB: Special touch-sensitive texture and 
special branding, using different types 
of accessories such as corner fittings on 
either side or  elastic.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

DENIM Collection

DN01 DN03  DN08  DN04 
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GAMA FLEXI - DESCHIDERE 180°- NEW

Notes cu coperta flexibilă din piele eco-
logică texturată, colț rotund copertă și 
bloc A5 - liniat, matematică offset alb sau 
velin ivoire, 144 pagini.

Culori disponibile: gri, roșu, albastru, 
negru.

Ambalare în cutie colectivă.

NB: Textura foarte modernă a materialu-
lui, imită foarte bine pielea naturală.

Notebook with flexible textured synthet-
ic leather cover, round corner cover and 
A5-line block, math offset white or velin 
ivory, 144 pages.

Available colors: gray, red, blue, black.

Packing in a collective box.

NB: The very modern texture of the ma-
terial, mimics the natural leather ,it is el-
egant, slim and flexible cover.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

FLEXI Collection - opening range 
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Notes cu coperta flexibilă din piele eco-
logică texturată SIDEFATĂ, colț rotund 
copertă și bloc A5 liniat, matematică off-
set alb sau velin ivoire, 144 pagini.

Culori disponibile: albastru, verde, gri, 
arămiu.

Ambalare în cutie colectivă.
SE PRODUCE LA COMANDĂ.
Comanda minimă 100 buc.

NB: Textura foarte modernă a materialu-
lui, imită foarte bine pielea naturală, ele-
gant, fără dublură, suplu.

Notebook with flexible textured synthet-
ic leather pearl cover, round corner cov-
er and linear A5 block, white offset math 
or velin ivory, 144 pages.

Available colors: blue, green, gray, brass.

Packing in a collective box.
WE PRODUCE ON THE ORDER.
Minimum order 100 pcs.

NB: The very modern texture of the ma-
terial, mimics the natural leather, it is ele-
gant, slim and flexible cover.

PA 01  

PP 10 

PP 04  

PP 23   

PP 07   



GAMA FLEXI - DESCHIDERE 180°- NEW

Notes cu coperta flexibilă din piele eco-
logică texturată, colț rotund copertă și 
bloc 16x22 cm, liniat, 208 pagini, offset 
alb reciclat.

Culori disponibile: gri, roșu, albastru, 
negru. Opțional: portocaliu, verde.  
Ambalare în cutie colectivă.  
SE PRODUCE LA COMANDĂ. 
Comanda minimă 100 buc.

NB: Textura foarte modernă a materialu-
lui, imită foarte bine pielea naturală, ele-
gant, fără dublură, suplu.

Notebook  with flexible cover of textured  
synthetic leather, round corner cover 
and block 16x22 cm, linear, 208 pages, 
recycle white offset.

Available colors: gray, red, blue, black. 
Optional: orange, green.
Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. 
Minimum order 100 pcs.

NB: The very modern texture of the ma-
terial, mimics the natural leather,
it is elegant, slim and flexible cover.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

FLEXI Collection - opening range 

PA01 

PA07   

PA03   

PA10   

PA04    

57
NOTESURI



GAMA DESIGN - NEW
TĂRTĂRIA ȘI CUCUTENI

Notes cu coperta buretată din piele eco-
logică, colț rotund copertă și bloc A5 li- 
niat, matematică offset alb sau velin ivo-
ire, 144 pagini, design pe cotor.  

Culori disponibile: gri, maro, bej, negru. 

Optional: roșu, albastru.  

Ambalare în cutie colectivă. 

NB: Prima civilizație de pe pământ așa 
cum spun tăblițele de la Tărtăria și ar-
tefactele de la Cucuteni, declinarea 
acestor semne ușor stilizate pe coperta 
termo sensibilă îi dau produsului un de-
sign deosebit, procesul de combinație 
de folio și timbru sec este pionierat în 
România.

Notebook  with  synthetic leather sponge 
cover, round corner cover and linear A5 
block, white offset math or velin ivory, 
144 pages, design on the back.

Available colors: gray, brown, beige, black. 

Optional: red, blue. 

Packing in a collective box.

NB: In terms of Tartaria boards and Cu-
cuteni Artefacts, we were the first civiliza-
tion on earth using these slightly stylized 
signs and we continuing to use them on 
the thermo-sensitive cover that gives the 
product a special design, the process of 
combining folio and embossing is pio-
neered in Romania.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

DESIGN Collection - Tărtăria and Cucuteni
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GAMA DESIGN - NEW
MAREA UNIRE 100 ANI!

Notes cu copertă buretată din piele eco-
logică, colț rotund copertă și bloc, A5  
liniat, matematică offset alb sau velin ivo-
ire, 144 pagini, broderie pe coperta 1. 
 
Culori disponibile: gri, maro, bej, negru.  

Opțional*: roșu, albastru.  

Ambalare în cutie colectivă.
SE PRODUCE LA COMANDĂ. 
Comanda minimă 50 buc.

NB: Hora – broderie – “mândru că sunt 
român”  produs conceput special în anul 
centenarului marii uniri de la 1918. 

Notebook with synthetic leather sponge 
cover,  round cover and block corner, lin-
ear A5, white offset math or velin ivory, 
144 pages, embroidery on the first cover.

Available colors: gray, brown, beige, 
black. 

Optional*: red, blue. 
Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. 
Minimum Order 50 pcs.

NB: Hora - Romanian traditional dance it 
is  embroidered on the first cover.  
The product “proud to be Romanian” 
it`is designed especially in the centennial 
year of the Great Union from 1918.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

DESIGN Collection - Great Union 100 years!

FILM 01   FILM 02 FILM 03  

FILM 08  

FILM 07  

FILM 10   
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NOTES RAVELO - NEW
Coperta exterioară fixă este flexibilă, din 
piele ecologică dublă față, cu suport 
pentru pix,  închidere cu clapă, bloc lini-
at, matematică  offset alb sau velin ivoire, 
144 pagini, format A5.

Culori disponinile: maro, negru, roșu, 
albastru, gri.  

Opțional*:  bordo, verde, mov.  

Ambalare în cutie colectivă.

NB: Declinarea agendei în formatul actu-
al și cu interior notes, s-a produs datorită 
poziției de cel mai bine vândut produs 
din categoria agende.

The fixed outer cover is flexible, dou-
ble-skinned synthetic leather with pad 
holder, flap closure, linear block, white 
offset math or velvet ivory, 144 pages, 
format A5. 

Available colors: brown, black, red, 
blue, gray. 

Optional*: bordeaux, green, purple. 

Packing in a collective box.

NB: Ravelo agenda it`s turning to a 
notebook, was Top Sales 2017, that’s 
what the market asked for.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

Ravelo Notebook

optional cover colors

61
NOTESURI

VI02    

VI04  

VI07   

VI01    

VI10   

VI03
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NOTES OLD - NEW

Notes cu copertă tare din piele ecologi- 
că cu aspect antichizat, detalii de design 
pe cotor și copertă. Blocul are format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire cu textură 
de vechi, 340 pagini. 

Culori disponibile: negru, maro și bordo.  
Ambalare în cutie individuală. 

NB: Aspect antichizat, conceput pen- 
tru persoane cărora le plac produse din 
zona vintage, conservatoare. 

Decorul coperții este de tipul unei cărți 
vechi, ceea ce îi dă un aspect și o valoare 
specială, este produs manual.

Notebook with hard-wearing  synthetic 
leather cover, design details on the back 
and cover. The block has  a 16x22 cm for-
mat, old-texture lithography paper, 340 
pages.

Available colors: black, brown and bor-
deaux. 
Packing in individual box.

NB: Antique aspect for customers 
who love vintage, elegant and luxury 
products. 

The decoration of the cover is the type of 
an old book, which gives it a special look 
and value, it is handmade produced.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

Old Notebook

BR02 BR01 BR06



VI02 

VI04 

VI09 

VI70 

VI01 

VI01 

VI03 

VI10 

NOTES TWIN A5 
Notes dublu cu copertă flexibilă din 
piele ecologică, dublă față, în 2 culori. 
Un notes are model dictando, iar celălalt 
file de matematică. Fiecare are câte 144 
pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie off-
set alb de 70 gr/mp., format A5. 

Combinații din 2 culori din: maro/
portocaliu, negru/roșu, albastru/bleu, 
negru/gri. 
Opțional*:  alte combinații de culori la 
cerere.  

Ambalare în cutie colectivă din carton.

NB: Produs reeditat și în colecția 2018 
într-un nou format A5, produs bine vân-
dut cu dublă utilitate față/verso diferite – 
șic. Produsul este disponibil și în dimen-
siunea 16x22 cm.

Double notebook with flexible, synthetic  
leather double face cover in 2 colors. 
A notebook  has a dictando pattern and 
the other math file. Each has 144 pages 
printed in 1 + 1 colors, on offset paper 
white 70 gr / sqm, format A5. 

Combination in 2 colors from: brown/or-
ange, black/red, blue/blue, black/gray.  
Optional*: other color combinations on 
request. 

Packaging in a cardboard box.

NB: Newest is A5 format , double faces 
utility and chic. The product is available 
also in 16x22 cm dimension.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5 / 16x22 cm

A5 Twin Notebook
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NOTES COLORED - NEW
Notes cu copertă tare din piele ecologică, colț rotund 
copertă și bloc.
Format: 16x22 cm, hârtie specială satinată, 80 gr/mp. 
Interior: design special și pentru colorat. 

Are 112 pagini cu liniaturi, punctuații diverse sau în 
colțul din dreapta un desen din contur. Suport de pix. 

Culori disponibile: gri antracit, maro.
  
Ambalare în cutie colectivă.

NB: O singură culoare neutră potrivită ca și personali- 
zare oricărui brand – gri antracit ușor sidefat (non co-
lor) – se pretează foarte elegant Timbru sec sau Folio 
dându-i produsului finit o eleganță deosebită. Acest 
notes rămâne ca și în colecția precedentă cu interio-
rul de tip “let’s play” - lasă mâna să deseneze, să fie 
prelungirea creierului. Interior specific persoanelor 
creative din toate domeniile. 

Ex: cum să fii creativ în finanțe?

Notebook with synthetic  leather hard cover, round cover 
and block. Format: 16x22 cm, special satin paper, 80 gr/
sqm. Interior: special design and coloring. 

It has 112 pages with lines, punctuation various or in 
the right corner a contour drawing. Pen support 

Available colors: gray anthracite, browm. 
Packing in a collective box.

NB: The cover  is made exclusive for Unika, we chose 
a single neutral color, anthracite grey, with a bit shinny 
face. Non color. Suitable for branding  with elegant em-
bossing or folio. The interior part is the same that you 
all ready now it, “a type of let `s play” – let the hand to 
be your head extension. – for  creative people no matter 
what industry field.” How to be creative in finance?”.

Being creative means to have a lots o ideas not only good 
ideas, having 20 ideas one could be good, and one of 20 
good ideas one can be excellent.  
- John Pallant  for Wall street.ro 

Standard cover 
colors

Dimensiuni/Size
A5

Colored Notebook
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NOTES RAINBOW 

Copertă flexibilă din piele naturală, se 
închide cu fundă din piele naturală. 

Blocul are format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire tiparită cu textură de vechi, 340 
pagini.  
Produsul este lucrat manual. 

Culoare copertă: Nude, Bianco, Cuoio, 
Santa Claus, Castagno, maro.
 
Ambalare în cutie individuală din carton 
alb.

The flexible natural leather cover closes 
with a natural leather bow.

The block has a 16x22 cm format, pa-
per-based offset paper with old texture, 
340 pages. 
The product is hand-made.

Cover color: Nude, Bianco, Cuoio, Santa 
Claus, Castagno, brown.

Packaging in individual white cardboard 
box.

Rainbow Series

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm 
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NOTES BLACK
Black Notebook

Coperta flexibilă este realizată din piele 
naturală neagră pe exterior și piele roșie 
pe interior.  

Închiderea coperții se face cu elastic.  

Pe cotor se regăsește un suport pentru 
pix. 

Blocul detașabil are format 16x22 cm, 
256 pagini, hârtie specială ivoire de 80gr 
liniat. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
negru. 

The flexible cover is made of black natu-
ral leather on the outside and 
red leather on the inside.

Closure of the cover is elastic. 

On the spine there is a pen holder.

The detachable block is 16x22 cm, 256 
pages, 80g linear lithography paper.

Packing in individual black cardboard 
box.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

SFA
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NOTES MIRROR - LUCRAT MANUAL

Notes-ul are coperta moale, realizată din 
piele naturală exterior și interior, închisă 
cu clapă din piele.  

Blocul are format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire tiparită cu textură de vechi, 340 
pagini.  Produsul este lucrat manual. 

Culoare copertă: maro. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
kraft. 

The notebook has a soft cover, made of 
natural leather and inside, closed with a 
leather flap.

The block has a 16x22 cm format, pa-
per-based offset paper with old texture, 
340 pages. 
The product is hand-made.

Cover color: brown. 

Packaging in individual kraft cardboard 
box.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Mirror Notebook – handmade
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NOTES MONTANA

Notes cu copertă flexibilă din piele 
naturală vopsită vegetal. 

Format bloc: 16x22 cm, 208 pagini, 
hârtie offset din fibre reciclate, tiparită 
cu liniatura la o culoare. 

Culori disponibile: maro.  

Ambalare în cutie cadou din carton alb.

Notebook with flexible cover from 
natural leather painted vegetal.

Block format: 16x22 cm, 208 pages, 
recycled fiber offset paper, printed in 
one color.

Available colors: brown. 

Packaging in a white cardboard box.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Old Notebook

VYO 10 
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NOTES PIETRA - NEW

Notesul are copertă moale, din piele
naturală cu aspect vintage și suport de 
pix pe coperta 1.

Blocul are format A5, hârtie offset ivoire 
tiparită cu textură de vechi, 340 pagini. 

Culori copertă: maro și alb cu negru. 

The note has a soft natural leather cover 
- vintage looking, and has a pen holder 
on cover 1.

The block has A5 format, old-time 
texture paper offset paper, 340 pages.

Cover colors: brown and white with 
black.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

Pietra Notebook 
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