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NATURALĂ
Natural Leather Agendas



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





