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Notes Natura

Eco Friendly fully branded 
• material copertă ecologică: “care about nature”
• bloc acreditat FSC – ACUM pe STOC (liniat/

matematica alb)

Însăsi din denumirea produsului, gândul ne pleacă către 
ideea unui produs provenit poate chiar din Natură, 
culorile acestuia parcă ne transmit acest lucru, bejul – 
câmpul cu grâu copt, negru – pământul, roșul - macul 
inflorit, albastrul - cerului senin.

Culori

GRI NEGRU

ALBASTRU ROȘU  

BEJ  

DimeNsiuNi

A5

layout

09

Descriere tehnică

Copertă tare, 144 pagini, tipărite la 1+1 culori, pe hartie offset alb liniat sau 
matematica de 70 gr/mp sau pe hartie ivory liniat de 70 gr/mp, bloc cusut, 
semn de carte. Copertă din material termosensibil NATURA. 

06

* Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat alb 
matematica

 ivory liniat  



Notes DesigN

• folio și timbru sec pe cotor inspirate din hieroglifele
de la Tărtăria, dateaza din anul 5500 iH și se  spune
că sunt “cea mai veche forma de scriere” – conform
Wikipedia.

• coperta are un aspect prețios, fin la atingere,
material filigranat, pretabil la timbru sec și folio – de
unde și ideea designului produsului și de aici chiar
și denumirea lui.

Culori

GRI NEGRU

ALBASTRU 

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Copertă buretată, 144 pagini tiparite la 1+1 culori, pe hartie offset alb liniat 
sau matematică de 70 gr/mp sau pe hârtie offset ivory liniat de 70 gr/mp, 
bloc cusut, semn de carte. Copertă din material piele ecologică cu aspect de 
pânză, termosensibil include folio și timbru sec la cotor, colt rotund coperta 
și bloc. * Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat alb 
matematica 

 ivory liniat  



Notes FleXi

• produs foarte flexibil ce are un format foarte
modern, atipic, cu o coperta din piele ecologică ce
imită foarte bine pielea naturală.

• înlocuiește cu success agenda datată prin designul
interior al blocului – și îl poți “păstra în buzunar”.

Culori

ALBASTRU NEGRU

GRIvERdE  

DimeNsiuNi

12.5 x 20.5

layout
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Descriere tehnică

224 pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset ivory de 70 gr/mp, bloc cu-
sut, semn de carte. Copertă flexibila din material piele ecologică dublă față, 
termosensibil, colț rotund copertă și bloc. * Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 ivory liniat  



Notes emBroDery

• aspect foarte fin la atingere, suportă și transmite
foarte bine mesajul prin nouă tehnologie de
branding.

• broderie chiar și supradimensionată - de unde și
denumirea produsului.

Culori

GRI NEGRU

ALBASTRU 

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Copertă buretată, 144 pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat 
sau matematică de 70 gr/mp sau pe hârtie offset ivory de 70 gr/mp, bloc cu-
sut, semn de carte. Coperta din material piele ecologică cu aspect de pânză, 
termosensibil, colț rotund copertă și bloc. Brodat la cerere. * Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat 
matematica alb

 ivory liniat  



Notes raVelo

• flexibil, moale la atingere, cu un format prietenos cu
colțuri rotunjite, clapă de pix – REGLABILă pentru
cât mai multe dimensiuni.

• pretabil la Timbru Sec/Folio și chiar UV.
• cotor vizibil rotunjit, ergonomic la purtare.

Culori

ALBASTRU vERdE

NEGRU  ROSU  

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

144 pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat de 70 gr/mp sau 
pe hârtie offset ivory liniat de 70 gr/mp, semn de carte. Copertă flexibilă, 
din material piele ecologică dublă fața, termosensibil, colț rotund copertă și 
bloc, clapă de pix reglabilă care închide coperta. * Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat alb

 ivory liniat  



Notes tWiN

• Notes flexibil, modern, cu dublă deschidere pe
orizontală față-verso și dublă utilitate matematică și
dictando la interior. Este realizat dintr-un material
moale la atingere, în culori de tip pastel.

• Pretabil la Timbru Sec/UV și chiar etichetă de
rășină, una dintre cele mai noi metode de branding
folosite în special pentru marele avantaj de a
comunica complet și corect culorile logoului dvs.,
chiar și policromie – fiind aceasta din urmă UNIKA
metodă de personalizare full color din România.

Culori

ALBASTRU BLEU

NEGRU  

vERdE  

ROȘU  

PORTCALIU  

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Notes dublu cu coperta flexibilă din piele ecologică dublă față, termosen-
sibil, în 2 culori. Un notes are model liniat, iar celalalt file de matematică. 
Fiecare are câte 144 pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat și 
matematică de 70 gr/mp. 

+

+

+

+

* Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat 
matematica alb



Notes ColoreD

• produs flexibil, moale la atingere, materialul
coperții imită foarte bine pielea naturală, este
termosensibilă, foarte pretabilă timbru sec și folio
colorat.

• culorile coperții sunt de tip pastel cu inspirație din
natură: verde - iarba crudă, primavera, albastru –
cer, bej – câmpul cu grâu copt.

Culori

vERNIL BLEU

BEJ  

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Bloc 192 pagini tiparite la 1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat de 70 gr/mp, 
semn de carte. Copertă flexibilă din material piele ecologică dublă față, ter-
mosensibilă, cusută perimetral. Colț rotund coperta și bloc, 2 clape de pix 
care blocheză coperta. * Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat alb



Notes metal

• notes cu copertă cu aspect metalizat, HighTech,
culori UnikaT – rețetă proprie, mat texturat cu
pătrătele la atingere.

• închidere cu placuță inoxidabilă gravabilă și
magnet.

Culori

GRI MARO

ALBASTRU

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Bloc 144 pagini,  offset alb liniat sau matematică, semn de carte. Copertă 
buretată din material piele ecologică, termosensibil, texturat metalizat, cu-
sută perimetral. Închidere cu accesoriu metalic și magnet. Culori UnikaT: gri, 
maro, albastru. 

Top SaleS UNIKa!

* Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat 
matematica alb



Notes sWitCH

• Switch Notes flexibil, modern cu dublă deschidere
pe verticală așa cum se înțelege și din denumire,
având chiar și o închidere cu elastic.

• Este realizat dintr-un material cu aspect moale la
atingere în culori de tip pastel.

• Este pretabil la Timbru Sec/UV și chiar etichetă de
rașină, una dintre cele mai noi metode de branding
folosite în special pentru marele avantaj de a
comunica complet și corect culorile logo-ului dvs.,
chiar și policromie – fiind aceasta din urmă UNIKA
metodă de personalizare full color din România.

Culori

ALBASTRU BLEU

NEGRU  

vERdE  

ROȘU  

PORTCALIU  

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Notes dublu, deschidere orizontal/vertical cu copertă flexibilă din piele 
ecologică, dublă față, în 2 culori. Un notes are model liniat, iar celalalt file 
matematică cu perfor de rupere. Fiecare are cate 144 pag, tipărite la 1+1 
culori, pe hârtie offset alb liniat și matematică de 70 gr/mp. Închidere cu 
elastic tubular. 

+

+

+

+

* Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat 
matematica alb



Notes tosCa

• Material foarte asemanator cu pielea naturală,
foarte recent lansat și folosit în cele mai căutate
game având culori ușor sidefate.

• Produs cu închidere cu magnet ce poate fi
personalizat UnikaT – tăiere sigle, semne pe contur
– exemplu cești de cafea JDE.

Culori

vERdE 
PERLAT

ALBASTRU 
PERLAT

GRI
PERLAT

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Bloc cu liniatura, 192 pagini, tipar 1+1, hartie offset alb de 70 gr, semn de 
carte. Copertă flexibila din piele ecologică dublă față, cusută perimetral și 
închisă cu magnet ascuns. * Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat alb



Notes luX

• Produs cu clapă de închidere cu capsă ce poate fi tăiată în culori și texturi diferite chiar pe conturul siglei dvs.
– foarte cerut de piață.

• Cusatura perimetrală este opțională.

Culori

ALBASTRU

GRI

DimeNsiuNi

A5

layout
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Descriere tehnică

Bloc 144 pagini, tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat sau matemat-
ică de 70 gr/mp sau pe hârtie offset ivory de 70 gr/mp, semn de carte. Cop-
erta tare din material piele ecologică, termosensibil și texturat, închidere cu 
clapă și capsă metalică. * Pozele sunt cu titlu de prezentare.

 liniat alb
matematica alb

 ivory liniat  



Notes Pastel

• produs simplu, modern, “de bagat în buzunar”
UnikaT în Ro având o cusatură “ca la blugi” ceea ce
devine ușor de asortat cu ținuta de tip casual sport.

• coperta piele ecologică pe diverse culori blânde,
ușor de ales.

Culori

DimeNsiuNi

12.5 x 20 

layout

17

Descriere tehnică

80 pagini, pe hârtie offset alb velina de 70 gr/mp, bloc cusut manual pe cotor 
cu ața în contrast. Coperta flexibilă din material piele ecologică, termosensi-
bil, colț rotund copertă și bloc, din hârtie natură colorată. 

GRI NEGRU

ALBASTRU vERdE  

* Pozele sunt cu titlu de prezentare.

velin alb



Notes eCo Pastel

• Produs ecologic – din hârtie reciclată și piele
naturală regenerată, foarte potrivit clienților cărora
le pasă de planetă și doresc să educe piața în
direcția ecologizării – fiecare din noi poate să fie un
endorser al “păstrării planetei sănătoase”

• Milităm pentru a fi Eco, dar ne place să fim și
moderni. Acest produs, Eco Pastel, este foarte
potrivit ținutelor atât clasice cât și moderne – el
vorbește “singur”, transmite din prima interacțiune
ce calități are – miroase a piele naturală – chiar
dacă ea este regenerată –hârtia arată ca oricare
alta dar știm clar că e reciclată – și transmitem asta
cu mândrie și către interlocutorii noștri.

Culori

DimeNsiuNi

12.5 x 20 

layout
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Descriere tehnică

Format 12.5x20, 80 pagini, pe hârtie offset alb reciclat velin de 80 gr/mp, 
bloc cusut manual pe cotor cu ață în contrast. Coperta flexibilă din material 
piele regenerată, termosensibil, colț rotund copertă și bloc.

MARO
NATUR

* Pozele sunt cu titlu de prezentare.

Eco




