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Țelul principal, pe care ni l-am propus și asumat încă de la început, 

este de a acționa responsabil în toate proiectele noastre.

Promovăm lucrul manual, al manufacturii, ca o alternativă 

la producția de masă, industrială și impersonală.

Țesătura din fibre de celuloză este obținută din combinarea 

de materii prime naturale (celuloză, apă și latex natural) 

obținând astfel un material natural cu aspect de piele naturală.

Colecþiile DARE & EDGE

paperart.ro

Colecþiile SHADE & VINTAGE

Pielea naturală reciclată este obținută prin fărâmițarea și omogenizarea resturilor de 

piele cu lianți naturali. Suprafața fină, plăcută la atingere, și durabilitatea sunt caracteristici 

ce dau unicitatea acestui material.

Realizăm produse de colecție cu design inovativ, 

folosind materiale prietenoase cu mediul, 

ce provin în bună parte din resturi sau deșeuri.

Chiar dacă este încă considerat un subiect de nișă, 

interesul în creștere în ceea ce privește produsele sustenabile 

este vizibil, așa cum este și ambiția noastră de a acționa responsabil față de resursele 

planetei.

Colecþia EARTH
Pluta este un excepțional material ecologic, reutilizabil și reciclabil, 

iar prelucrarea materialului nu necesită tăierea copacului!

MANUFACTURAT I�N ROMANIA

DARE	Collection
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AGENDĂ / NOTES COLOR-TR (red)

COLOR-TB (blue)

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Finisarea:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Notes / Agendă format 19,0 x 23,5 cm cu închidere cu capsă 

și buzunare multifuncționale din fibre de celuloza în culori complementare.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Cusătura agendei este asortată buzunarelor din fibre de celuloză. Buzunarele 

interioare adaugă plus valoare prin utilitatea lor.

Personalizare:

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și 

senzație plăcută la atingere în combinație cu fibre de celuloză în culori 

complementare.

Descriere

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

AGENDĂ / NOTES COLOR-WR (red)

COLOR-WG (green)
Notes / Agendă format 19,0 x 23,50 cm cu închidere cu capsă și buzunare 

multifuncționale din fibre de celuloza și găici din pâslă pentru prinderea 

cablurilor și USB.

Descriere

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Coperta agendei este din piele naturală reciclată în combinație cu fibre de 

celuloză și pâslă naturală în culori complementare.

Modelul este disponibil în combinație cu pâslă roșie sau verde forest.

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Cusătura agendei este asortată buzunarelor din fibre de celuloză. Buzunarele 

interioare adaugă plus valoare prin utilitatea lor.

Finisarea:

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei
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Notes / Agendă format 19,0 x 23,50 cm cu închidere cu capsă și buzunare 
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gravura laser
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Coperta agendei este din piele naturală reciclată în combinație cu fibre de 

celuloză și pâslă naturală în culori complementare.
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design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.
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echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Cusătura agendei este asortată buzunarelor din fibre de celuloză. Buzunarele 

interioare adaugă plus valoare prin utilitatea lor.

Finisarea:

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei



TRIO NOTES E-S BEIGE

TRIO NOTES E-S BLACK

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un inconfundabil aspect și 

plăcută senzație la atingere.

Notes format 12,5 x 17,0 cm cu închidere cu elastic

 

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Finisare: Cusătura agendei în culoare contrastantă (roșu) adaugă plus valoare 

unicității acesteia și este asortată cu elasticul  ce închide agenda.

AGENDĂ / NOTES E-L BEIGE

AGENDĂ / NOTES E-L BEIGE

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Finisarea:

Cusătura agendei în culoare contrastantă (roșu) adaugă plus valoare unicității 

acesteia și este asortată cu elasticul ce inchide agenda.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Agendă / Notes format 18,5 x 23,0 cm cu copertă din piele naturală reciclată și 

închidere cu elastic

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și 

senzație plăcută la atingere.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:



TRIO NOTES E-S BEIGE

TRIO NOTES E-S BLACK

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un inconfundabil aspect și 

plăcută senzație la atingere.

Notes format 12,5 x 17,0 cm cu închidere cu elastic

 

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Finisare: Cusătura agendei în culoare contrastantă (roșu) adaugă plus valoare 

unicității acesteia și este asortată cu elasticul  ce închide agenda.

AGENDĂ / NOTES E-L BEIGE

AGENDĂ / NOTES E-L BEIGE

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Finisarea:

Cusătura agendei în culoare contrastantă (roșu) adaugă plus valoare unicității 

acesteia și este asortată cu elasticul ce inchide agenda.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Agendă / Notes format 18,5 x 23,0 cm cu copertă din piele naturală reciclată și 

închidere cu elastic

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și 

senzație plăcută la atingere.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:



TRAVEL KIT TRV-BEIGE

TRAVEL KIT TRV-BLACK

Finisarea:

Personalizare:

- Produsul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

Cusătura în culoare contrastantă (portocaliu) adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu elasticul ce inchide 

agenda.

Coperta este executată din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și senzație plăcută la atingere.

Port pașaport, carduri și notes format 11,5 x 21,5 cm cu copertă din piele naturală reciclată și închidere cu elastic

Interiorul include multiple buzunare pentru pașaport, carduri si bancnote, dar și un notes pentru a putea consemna ceea ce 

v-a impresionat în călătoriile dvs.

NOTES Q-MR

Agendă / Notes cu copertă format 16,5 x 21,0 cm din piele naturală reciclată și 

închidere cu clapetă și capsă.

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și 

senzație plăcută la atingere.

Layoutul este de tip agendă nedatată - cu liniatură.

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Finisarea:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendeintului prin 

gravura laser

Coperta se închide cu clapeta în culoare contrastantă - maro și include suport 

pentru pix.



TRAVEL KIT TRV-BEIGE

TRAVEL KIT TRV-BLACK

Finisarea:

Personalizare:

- Produsul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

Cusătura în culoare contrastantă (portocaliu) adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu elasticul ce inchide 

agenda.

Coperta este executată din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și senzație plăcută la atingere.

Port pașaport, carduri și notes format 11,5 x 21,5 cm cu copertă din piele naturală reciclată și închidere cu elastic

Interiorul include multiple buzunare pentru pașaport, carduri si bancnote, dar și un notes pentru a putea consemna ceea ce 

v-a impresionat în călătoriile dvs.

NOTES Q-MR

Agendă / Notes cu copertă format 16,5 x 21,0 cm din piele naturală reciclată și 

închidere cu clapetă și capsă.

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și 

senzație plăcută la atingere.

Layoutul este de tip agendă nedatată - cu liniatură.

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Finisarea:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendeintului prin 

gravura laser

Coperta se închide cu clapeta în culoare contrastantă - maro și include suport 

pentru pix.



- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, bej, roșu, albastru sau 

galben) adaugă plus valoare unicității acesteia.

Agendă/Notes format 18 x 24 cm cu copertă din piele naturală reciclată cu 

buzunare la interior.

Finisarea:

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

NOTES CU FERMOAR N01

Coperta se închide cu clapeta în culoare contrastantă - maro și include suport 

pentru pix.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Agendă / Notes cu copertă format 16,5 x 21,0 cm din piele naturală reciclată și 

închidere cu clapetă și capsă.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendeintului prin 

gravura laser

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și 

senzație plăcută la atingere.

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Finisarea:

Personalizare:

Layoutul este de tip agendă nedatată - cu liniatură.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

AGENDĂ/NOTES RB



- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, bej, roșu, albastru sau 

galben) adaugă plus valoare unicității acesteia.

Agendă/Notes format 18 x 24 cm cu copertă din piele naturală reciclată cu 

buzunare la interior.

Finisarea:

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

NOTES CU FERMOAR N01

Coperta se închide cu clapeta în culoare contrastantă - maro și include suport 

pentru pix.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Agendă / Notes cu copertă format 16,5 x 21,0 cm din piele naturală reciclată și 

închidere cu clapetă și capsă.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendeintului prin 

gravura laser

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un aspect inconfundabil și 

senzație plăcută la atingere.

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Finisarea:

Personalizare:

Layoutul este de tip agendă nedatată - cu liniatură.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

AGENDĂ/NOTES RB



Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din piele naturală reciclată și 

închidere cu capsă, cu accente colorate din pâslă naturală.

Finisarea:

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este 

într-un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 

g/mp certificată ecologic FSC.

Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu sau verde) 

adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu pâsla din lână 

naturală din jurul butonului de închidere.

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

AGENDĂ/NOTES P03 NOTES CU PIX P04 SW

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Notes cu pix din hârtie reciclată și clips din lemn în format 12,5 x 17 cm cu 

copertă din piele naturală reciclată.

- Prin imprimarea siglei pe clipsul pixului prin gravură laser

Finisare: 

Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu, albastru sau verde) 

adaugă plus valoare unicității acesteia.

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser



Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din piele naturală reciclată și 

închidere cu capsă, cu accente colorate din pâslă naturală.

Finisarea:

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este 

într-un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 

g/mp certificată ecologic FSC.

Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu sau verde) 

adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu pâsla din lână 

naturală din jurul butonului de închidere.

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

AGENDĂ/NOTES P03 NOTES CU PIX P04 SW

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Notes cu pix din hârtie reciclată și clips din lemn în format 12,5 x 17 cm cu 

copertă din piele naturală reciclată.

- Prin imprimarea siglei pe clipsul pixului prin gravură laser

Finisare: 

Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu, albastru sau verde) 

adaugă plus valoare unicității acesteia.

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser



Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un inconfundabil aspect și 

plăcută senzație la atingere.

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Un set de cadou exclusivist ce cuprinde o agendă cu copertă din piele naturală 

reciclată, toc caligrafie și sticluță cu cerneală și constituie un cadou deosebit 

pentru parteneri sau clienți, cu multiple modalități de personalizare. 

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Personalizare:

Finisare: Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu sau 

verde) adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu pâsla din lână 

naturală din jurul butonului de închidere.

SET CADOU P09

Set cadou cu agendă cu copertă din piele naturală reciclată cu închidere cu 

capsă și pană de scris cu mină de pix.

Personalizare:

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Finisare: Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu sau verde) 

adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu pâsla din lână 

naturală din jurul butonului de închidere.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului.

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

SET CADOU P06



Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu un inconfundabil aspect și 

plăcută senzație la atingere.

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Un set de cadou exclusivist ce cuprinde o agendă cu copertă din piele naturală 

reciclată, toc caligrafie și sticluță cu cerneală și constituie un cadou deosebit 

pentru parteneri sau clienți, cu multiple modalități de personalizare. 

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Personalizare:

Finisare: Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu sau 

verde) adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu pâsla din lână 

naturală din jurul butonului de închidere.

SET CADOU P09

Set cadou cu agendă cu copertă din piele naturală reciclată cu închidere cu 

capsă și pană de scris cu mină de pix.

Personalizare:

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Finisare: Cusătura agendei în culoare contrastantă (portocaliu, roșu sau verde) 

adaugă plus valoare unicității acesteia și este asortată cu pâsla din lână 

naturală din jurul butonului de închidere.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului.

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

SET CADOU P06



Este un produs ce poate fi personalizat prin gravura laser, devenind astfel un 

cadou util clienților dumneavoastră.

Acest elegant breloc inovativ „2 în 1“ din piele naturala reciclata poate deveni 

suport pentru telefon, pentru a face mai ușoară vizionarea filmelor preferate.

BRELOC CU SUPORT SMARTPHONE EDGE	Collection



Este un produs ce poate fi personalizat prin gravura laser, devenind astfel un 

cadou util clienților dumneavoastră.

Acest elegant breloc inovativ „2 în 1“ din piele naturala reciclata poate deveni 

suport pentru telefon, pentru a face mai ușoară vizionarea filmelor preferate.

BRELOC CU SUPORT SMARTPHONE EDGE	Collection



Acest elegant breloc inovativ „2 în 1“ din piele naturala reciclata poate deveni 

suport pentru telefon, pentru a face mai ușoară vizionarea filmelor preferate.

Este un produs ce poate fi personalizat prin gravura laser, devenind astfel un 

cadou util clienților dumneavoastră.

AGENDĂ / NOTES 

B-SR (DARK BURGUNDY) / B-SG (DARK GREY)

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din piele naturală reciclată super 

soft și închidere cu capsă. 

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu o suprafață super fină, 

catifelată, ce îi conferă o eleganță deosebită. 

Culoarea poate fi „Dark Burgundy“ sau „Dark Grey“.

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Finisarea: Coperta este cusuta cu ata asortată la culoare.

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

NOTES E04-SR (DARK BURGUNDY) 

/ E04-SG (DARK GREY)

Notes format 13 x 18 cm din piele naturală reciclată super soft.

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu o suprafață super fină, catifelată, ce îi conferă o eleganță deosebită. 

Culoarea poate fi „Dark Burgundy“ sau „Dark Grey“.

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Personalizare:

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, 

satinată, de 100 g/mp certificată ecologic FSC.

Finisare: Cusătura agendei și elasticul sunt asortate culorii acesteia.

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului



Acest elegant breloc inovativ „2 în 1“ din piele naturala reciclata poate deveni 

suport pentru telefon, pentru a face mai ușoară vizionarea filmelor preferate.

Este un produs ce poate fi personalizat prin gravura laser, devenind astfel un 

cadou util clienților dumneavoastră.

AGENDĂ / NOTES 

B-SR (DARK BURGUNDY) / B-SG (DARK GREY)

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din piele naturală reciclată super 

soft și închidere cu capsă. 

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu o suprafață super fină, 

catifelată, ce îi conferă o eleganță deosebită. 

Culoarea poate fi „Dark Burgundy“ sau „Dark Grey“.

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Finisarea: Coperta este cusuta cu ata asortată la culoare.

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

NOTES E04-SR (DARK BURGUNDY) 

/ E04-SG (DARK GREY)

Notes format 13 x 18 cm din piele naturală reciclată super soft.

Coperta agendei este din piele naturală reciclată cu o suprafață super fină, catifelată, ce îi conferă o eleganță deosebită. 

Culoarea poate fi „Dark Burgundy“ sau „Dark Grey“.

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Personalizare:

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, 

satinată, de 100 g/mp certificată ecologic FSC.

Finisare: Cusătura agendei și elasticul sunt asortate culorii acesteia.

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin gravura laser

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului



NOTES A04

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Personalizare:

Notes cu pix din lemn în format 12,5 x 17,5 cm cu copertă din plută naturală 

flexibilă de culoare natur.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser

Natural, reciclabil, flexibil... sunt doar câteva din avantajele excepționale ale 

plutei naturale ce evidențiază coperta acestui model de notes și îl poziționează 

printre cele mai apreciate in gama noastră de produse ECO. Excelent 

companion zilnic, notesul de buzunar este însoțit de un pix cu corp din lemn 

natural de salcâm.

EARTH	Collection



NOTES A04

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Personalizare:

Notes cu pix din lemn în format 12,5 x 17,5 cm cu copertă din plută naturală 

flexibilă de culoare natur.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser

Natural, reciclabil, flexibil... sunt doar câteva din avantajele excepționale ale 

plutei naturale ce evidențiază coperta acestui model de notes și îl poziționează 

printre cele mai apreciate in gama noastră de produse ECO. Excelent 

companion zilnic, notesul de buzunar este însoțit de un pix cu corp din lemn 

natural de salcâm.

EARTH	Collection



AGENDĂ / NOTES CORK MIX L

Personalizare:

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din plută naturală flexibilă și pix 

din lemn.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser.

Notes format 14,5 x 17 cm cu copertă din plută naturală flexibilă și pix din lemn

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Natural, reciclabil, flexibil... sunt doar cîteva din avantajele excepționale ale 

plutei naturale ce evidențiază coperta acestui model de agendă și îl 

poziționează printre cele mai apreciate in gama noastră de produse ECO. 

Excelent companion zilnic, agenda este însoțită de un pix cu corp din lemn 

natural de salcâm. 

Layoutul pentru agendă este de tip „Trio notes“ (puncte, liniatură și 

pătrățele).

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Personalizare:

NOTES CORK S



AGENDĂ / NOTES CORK MIX L

Personalizare:

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din plută naturală flexibilă și pix 

din lemn.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser.

Notes format 14,5 x 17 cm cu copertă din plută naturală flexibilă și pix din lemn

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un 

perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

Natural, reciclabil, flexibil... sunt doar cîteva din avantajele excepționale ale 

plutei naturale ce evidențiază coperta acestui model de agendă și îl 

poziționează printre cele mai apreciate in gama noastră de produse ECO. 

Excelent companion zilnic, agenda este însoțită de un pix cu corp din lemn 

natural de salcâm. 

Layoutul pentru agendă este de tip „Trio notes“ (puncte, liniatură și 

pătrățele).

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Personalizare:

NOTES CORK S



SET CADOU A17

Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din plută naturală flexibilă și pix 

din lemn.

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Personalizare:

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Set cadou cu agendă/notes cu copertă din plută naturală flexibilă, peniță și toc 

caligrafie din lemn de nuc și călimară cu cerneală. Un cadou exclusivist deosebit 

pentru parteneri sau clienți, cu multiple modalități de personalizare. Natural, 

reciclabil, flexibil... sunt doar câteva din avantajele excepționale ale plutei 

naturale ce evidențiază coperta agendei inclusă în acest set poziționându-l 

astfel printre cele mai apreciate în gama noastră de produse ECO.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- Prin imprimarea prin gravură laser a tocului din lemn de nuc

Dimensiunea setului: 3,2 x 23 x 28 cm.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

SET CADOU A13



SET CADOU A17

Agendă / Notes format 18 x 24 cm cu copertă din plută naturală flexibilă și pix 

din lemn.

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Personalizare:

- Prin imprimarea siglei pe corpul pixului prin gravură laser.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Set cadou cu agendă/notes cu copertă din plută naturală flexibilă, peniță și toc 

caligrafie din lemn de nuc și călimară cu cerneală. Un cadou exclusivist deosebit 

pentru parteneri sau clienți, cu multiple modalități de personalizare. Natural, 

reciclabil, flexibil... sunt doar câteva din avantajele excepționale ale plutei 

naturale ce evidențiază coperta agendei inclusă în acest set poziționându-l 

astfel printre cele mai apreciate în gama noastră de produse ECO.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- Prin imprimarea prin gravură laser a tocului din lemn de nuc

Dimensiunea setului: 3,2 x 23 x 28 cm.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Personalizare:

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

SET CADOU A13



NOTES N-ECF BICOLOR

Un notes creat pentru cei ce doresc un produs cu mare durabilitate la 

întrebuințare intensă, în deplasări sau pe șantiere, dar care prețuiesc în egală 

măsură un design funcțional și minimalist. Coperta este detașabilă și poate fi 

spălată păstrându-și aspectul inițial.

Blocul interior este din hârtie creativă de culoare bej satinat cu foi blank, de 

grosime 120 g/mp.

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Coperta notesului se pliază în trei, oferind multiple buzunare utile.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Coperta ECF (fibre naturale din celuloză) prietenoasă cu mediul, oferă prin 

omogenitatea cromatică o perfectă posibilitate de personalizare cu logo-ul 

companiei prin gravură laser.

Notes 12 x 17,5 cm cu copertă din fibre de celuloză, buzunare și pix cu corp din 

hârtie reciclată. 

Notesul este însoțit de un pix cu corp din hârtie reciclată și clips din lemn natur.

Personalizare:

SHADE	Collection



NOTES N-ECF BICOLOR

Un notes creat pentru cei ce doresc un produs cu mare durabilitate la 

întrebuințare intensă, în deplasări sau pe șantiere, dar care prețuiesc în egală 

măsură un design funcțional și minimalist. Coperta este detașabilă și poate fi 

spălată păstrându-și aspectul inițial.

Blocul interior este din hârtie creativă de culoare bej satinat cu foi blank, de 

grosime 120 g/mp.

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Coperta notesului se pliază în trei, oferind multiple buzunare utile.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Coperta ECF (fibre naturale din celuloză) prietenoasă cu mediul, oferă prin 

omogenitatea cromatică o perfectă posibilitate de personalizare cu logo-ul 

companiei prin gravură laser.

Notes 12 x 17,5 cm cu copertă din fibre de celuloză, buzunare și pix cu corp din 

hârtie reciclată. 

Notesul este însoțit de un pix cu corp din hârtie reciclată și clips din lemn natur.

Personalizare:

SHADE	Collection



SET CADOU ECF-WKH BICOLOR

Setul conține un portofel și un breloc port chei.

Este executat din ECF (fibre naturale din celuloză) prietenos cu mediul, ce 

oferă prin omogenitatea cromatică o perfectă posibilitate de personalizare 

cu logo-ul companiei prin gravură laser. 

Dimensiunea setului: 3,2 x 14 x 17 cm.

Se poate personaliza atat portofelul, cât și brelocul.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Notes 18 x 23 cm cu copertă din fibre de celuloză și închidere cu șiret din 

bumbac

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Coperta notesului oferă multiple buzunare utile.

Un notes creat pentru cei ce doresc un produs cu mare durabilitate la 

întrebuințare intensă, în deplasări sau pe șantiere, dar care prețuiesc în egală 

măsură un design funcțional și minimalist. Coperta este detașabilă și poate fi 

spălată păstrându-și aspectul inițial.

Coperta ECF (fibre naturale din celuloză) prietenoasă cu mediul, oferă prin 

omogenitatea cromatică o perfectă posibilitate de personalizare cu logo-ul 

companiei prin gravură laser.

Blocul interior este din hârtie creativă de culoare bej satinat cu foi blank, de 

grosime 120 g/mp.

Personalizare:

NOTES B-ECF BICOLOR



SET CADOU ECF-WKH BICOLOR

Setul conține un portofel și un breloc port chei.

Este executat din ECF (fibre naturale din celuloză) prietenos cu mediul, ce 

oferă prin omogenitatea cromatică o perfectă posibilitate de personalizare 

cu logo-ul companiei prin gravură laser. 

Dimensiunea setului: 3,2 x 14 x 17 cm.

Se poate personaliza atat portofelul, cât și brelocul.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Notes 18 x 23 cm cu copertă din fibre de celuloză și închidere cu șiret din 

bumbac

- Notesul se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Coperta notesului oferă multiple buzunare utile.

Un notes creat pentru cei ce doresc un produs cu mare durabilitate la 

întrebuințare intensă, în deplasări sau pe șantiere, dar care prețuiesc în egală 

măsură un design funcțional și minimalist. Coperta este detașabilă și poate fi 

spălată păstrându-și aspectul inițial.

Coperta ECF (fibre naturale din celuloză) prietenoasă cu mediul, oferă prin 

omogenitatea cromatică o perfectă posibilitate de personalizare cu logo-ul 

companiei prin gravură laser.

Blocul interior este din hârtie creativă de culoare bej satinat cu foi blank, de 

grosime 120 g/mp.

Personalizare:

NOTES B-ECF BICOLOR



AGENDĂ / NOTES VINTAGE L

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Fibrele de celuloză din care este executată coperta acestei agende sunt 

tratate în atelierele meșteșugarilor din Toscana, recunoscuți pentru design și 

creativitate. Aici i se imprimă aspectul de piele vintage cu textura specifică.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Cromatica colecției este disponibilă în: Dark Blue (negru cu accente 

bleumarin) și Dark Brown (nuanțe de maro).

Agendă / Notes format 18 x 23 cm cu copertă din fibre de celuloză ECF 

Vintage Leather Appearance

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Finisare: agenda se închide cu o clapetă inovativă prevăzută cu gaică pentru 

pix.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Personalizare:

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendeiVINTAGE	Collection



AGENDĂ / NOTES VINTAGE L

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Fibrele de celuloză din care este executată coperta acestei agende sunt 

tratate în atelierele meșteșugarilor din Toscana, recunoscuți pentru design și 

creativitate. Aici i se imprimă aspectul de piele vintage cu textura specifică.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

Cromatica colecției este disponibilă în: Dark Blue (negru cu accente 

bleumarin) și Dark Brown (nuanțe de maro).

Agendă / Notes format 18 x 23 cm cu copertă din fibre de celuloză ECF 

Vintage Leather Appearance

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Finisare: agenda se închide cu o clapetă inovativă prevăzută cu gaică pentru 

pix.

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Personalizare:

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendeiVINTAGE	Collection



SET CADOU P12

Cromatica colecției este disponibilă în: Dark Blue (negru cu accente 

bleumarin) și Dark Brown (nuanțe de maro).

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Set cadou cu agendă, port carduri și breloc din fibre de celuloză Vintage 

Leather Appearance.

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Finisare: agenda se închide cu o clapetă inovativă prevăzută cu gaică pentru 

pix.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Fibrele de celuloză din care este executată coperta acestei agende sunt tratate 

în atelierele meșteșugarilor din Toscana, recunoscuți pentru design și 

creativitate. Aici i se imprimă aspectul de piele vintage cu textura specifică.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului 

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Notes format 14,5 x 17 cm cu copertă din fibre de celuloză ECF Vintage Leather 

Appearance.

Finisare: 

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Cromatica colecției este disponibilă în: Dark Blue (negru cu accente beumarin) 

și Dark Brown (nuanțe de maro).

Agenda se închide cu o clapetă inovativă prevăzută cu gaică pentru pix.

Personalizare:

NOTES VINTAGE S



SET CADOU P12

Cromatica colecției este disponibilă în: Dark Blue (negru cu accente 

bleumarin) și Dark Brown (nuanțe de maro).

Layoutul pentru agendă poate fi în două variante:

Set cadou cu agendă, port carduri și breloc din fibre de celuloză Vintage 

Leather Appearance.

Imprimarea blocului este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-

un perfect echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp 

certificată ecologic FSC.

- agendă săptămânală cu layout inovativ: paginile pare „ de stânga“ sunt cu 

design săptămânal, iar cele impare „de dreapta“ sunt nedatate - cu liniatură.

Finisare: agenda se închide cu o clapetă inovativă prevăzută cu gaică pentru 

pix.

- de tip „Duo notes“ (liniatură și pătrățele) / Agendă nedatată sau

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul agendei

Personalizare:

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Fibrele de celuloză din care este executată coperta acestei agende sunt tratate 

în atelierele meșteșugarilor din Toscana, recunoscuți pentru design și 

creativitate. Aici i se imprimă aspectul de piele vintage cu textura specifică.

- Prin adăugarea de inserturi tipărite digital în blocul notesului 

- Agenda se poate personaliza pe coperta 1 cu sigla/logo-ul clientului prin 

gravura laser

Imprimarea este făcută la o culoare specială, gri antracit și este într-un perfect 

echilibru vizual cu hârtia agendei crem, satinată, de 100 g/mp certificată 

ecologic FSC.

Notes format 14,5 x 17 cm cu copertă din fibre de celuloză ECF Vintage Leather 

Appearance.

Finisare: 

Layoutul este de tip „Trio notes“ (liniatură, puncte și pătrățele)

Cromatica colecției este disponibilă în: Dark Blue (negru cu accente beumarin) 

și Dark Brown (nuanțe de maro).

Agenda se închide cu o clapetă inovativă prevăzută cu gaică pentru pix.

Personalizare:

NOTES VINTAGE S



SET CADOU MANUSCRIPT

10 coli pentru scrisori din hârtie creativă texturată de 100 g/mp

1 trandafir balsa

Dimensiunea setului: 4,3 x 28 x 23 cm.

3 sticluțe cu cerneală divers colorată

Set de caligrafie cu hartie de scris si plicuri

Setul conține:

10 plicuri din hârtie creativă texturată de 100 g/mp

1 pană de gâscă cu peniță pentru scris (culori variate)

COLOR	Collection



SET CADOU MANUSCRIPT

10 coli pentru scrisori din hârtie creativă texturată de 100 g/mp

1 trandafir balsa

Dimensiunea setului: 4,3 x 28 x 23 cm.

3 sticluțe cu cerneală divers colorată

Set de caligrafie cu hartie de scris si plicuri

Setul conține:

10 plicuri din hârtie creativă texturată de 100 g/mp

1 pană de gâscă cu peniță pentru scris (culori variate)

COLOR	Collection



SET CADOU INSPIRE

10 coli de scris din hârtie creativă cu sidef auriu, 120 g/mp

Set de caligrafie cu pană de păun cu peniță, hârtie de scris și plicuri

Descrierea setului:

sticluță de cerneală

Dimensiunea setului: 4,5 x 14 x 37 cm.

10 plicuri din hârtie auriu metalic intens sau bleo metalizat, 120 g/mp

pană de păun cu peniță de scris
Sticluță cu cerneală

Dimensiunea setului: 4,5 x 9,5 x 37 cm.

Set de caligrafie cu pană naturală si peniță de scris

Setul conține:

O pană naturală de gâscă în diverse culori cu peniță de scris

SET CADOU RETRO



SET CADOU INSPIRE

10 coli de scris din hârtie creativă cu sidef auriu, 120 g/mp

Set de caligrafie cu pană de păun cu peniță, hârtie de scris și plicuri

Descrierea setului:

sticluță de cerneală

Dimensiunea setului: 4,5 x 14 x 37 cm.

10 plicuri din hârtie auriu metalic intens sau bleo metalizat, 120 g/mp

pană de păun cu peniță de scris
Sticluță cu cerneală

Dimensiunea setului: 4,5 x 9,5 x 37 cm.

Set de caligrafie cu pană naturală si peniță de scris

Setul conține:

O pană naturală de gâscă în diverse culori cu peniță de scris

SET CADOU RETRO


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37

