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SOFTLEATHER

 SoftLeather Range 
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SIZE

COLORS

25,5x31.5 cm

MAPĂ MENIU A4+ SOFTLEATHER
SoftLeather A4+ Menu Cover 

Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele PU
termo cu textură mată cat- ifelată
exterior și mat în interior,
impermeabilă, cusută perimetral.
Prinderea filelor se face cu aripio-
ară și 3 șuruburi metalice de 1 cm.
Timbru sec decorativ standard,
inclus în preț. Culori disponibile:
maro, negru, verde, roșu. 
*include personalizarea TS din imagine. 

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

• Accesorizeaza-ți restaurantul, cafene-
aua, pub-ul sau terasa cu mapele de
meniu marca UNIKA. 
• Mapele de meniu SoftLeather sunt
fabricate din piele PU impermeabilă
interior exterior, acest lucru conferin-
du-le o rezistență ridicată. 
• Mapele Softleather nu se crapă pe te-
rasă la soare, se pot spăla și rezistă mai
mult de 1 an/sezon.

• Accessorize your restaurant, cafe, pub
or terrace with menu maps of the UNI-
KA brand. 
• The SoftLeather menu maps are made
of PU waterproof leather on the inside,
giving them high strength. 
• Softleather maps do not crack on the
sun terrace, they can be washed and
withstand more than 1 year / season.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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* includes TS customization in the image.

NEGRU
BLACK

ROȘU
RED 

MARO
BROWN

VERDE
GREEN

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-softleather-rosu_1350.html
https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-softleather-rosu_1350.html
https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-softleather-rosu_1350.html


Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele PU
termo cu textură mată cat- ifelată
exterior și mat în interior,
impermeabilă, cusută perimetral.
La interior, pe partea dreapta are
un buzunar oblic pentru bonul
fiscal. Culori disponibile: maro,
negru, verde, roșu. 

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

• Accesorizeaza-ți restaurantul, cafene-
aua, pub-ul sau terasa cu notele de
plată marca UNIKA. 
• Notele de plată SoftLeather sunt fab-
ricate din piele PU impermeabilă interi-
or exterior, acest lucru conferindu-le o
rezistență ridicată. 
• Notele de plata Softleather nu se crapă
pe terasă la soare, se pot spăla și rezistă
mai mult de 1 an/sezon.

• Accessorize your restaurant, cafe, pub
or terrace with bill covers of the UNIKA
brand. 
• The SoftLeather payment notes are
made of waterproof PU leather on the
inside, giving them high strength. 
• Softleather payment notes do not
crack on the sun terrace, they can be
washed and withstand more than 1 year
/ season * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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NOTĂ DE PLATĂ SOFTLEATHER
SoftLeather Bill Cover

SIZE

COLORS

10.9x18 cm FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

NEGRU
BLACK

ROȘU
RED 

MARO
BROWN

VERDE
GREEN

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


GAMA 
LEATHERLIKE

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

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

• Mapele de meniu LeatherLike sunt
fabricate din piele de înaltă calitate cu
aspect de piele naturală. 
• Rezistența lor este una ridicată, astfel
că acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea fi folosite mai mult
de 1 an/sezon. 
• De asemenea produsele LeatherLike
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike menu maps are made from
high quality leather with natural leather
look. 
• Their resistance is high, so they will not
crack in the sun on the terrace and can be
used for more than 1 year / sea- son. 
• LeatherLike products are also water-
proof and washable.

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

COLORS

23,5x31.5 cm

MAPĂ MENIU A4+ LEATHERLIKE
LeatherLike A4+ Menu Cover 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

* includes TS customization in the image.

NEGRU
BLACK

BORDO
CLARET 

ALBASTRU
BLUE

VERDEPORTOCALIU
GREENORANGE

https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-leatherlike-bordo_1354.html
https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-leatherlike-bordo_1354.html
https://www.unika.com.ro/mapa-meniu-a4-leatherlike-bordo_1354.html


Descriere tehnică
Copertă buretata fată, din piele PU
termo texturată exterior și mată în
interior, impermeabilă, cusută
perimetral; coperta are în interior,
pe partea dreaptă un buzunar
oblic pentru bon. Culori
disponibile: bordo, negru, verde,
albastru, portocaliu. 

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

• Notele de plată LeatherLike sunt fabri-
cate din piele PU premium cu aspect de
piele naturală. 
• Rezistența lor este una ridicată, astfel
că acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea fi folosite mai mult
de 1 an/sezon. 
• De asemenea produsele LeatherLike
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike bill covers are made from
PU leather with natural leather look. 
• Their resistance is high, so they will not
crack in the sun on the terrace and can be
used for more than 1 year / sea- son. 
• LeatherLike products are also water-
proof and washable.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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NOTĂ DE PLATĂ LEATHERLIKE
LeatherLike Bill Cover 

SIZE

COLORS

10.9x18 cm
FABRICAT 

în 
ROMÂNIA

NEGRU
BLACK

BORDO
CLARET 

ALBASTRU
BLUE

VERDEPORTOCALIU
GREENORANGE

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-leatherlike-bordo_1385.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-leatherlike-bordo_1385.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-leatherlike-bordo_1385.html


Descriere tehnică
Suport tare cu fereastră din piele
PU termo texturată, pe ambele
fețe. 

Technical description
Hard support with windows, made
of thermo textured PU leather on
both sides.

• Mapele de meniu cafenele Leather-
Like sunt fabricate din piele PU cu as-
pect de piele naturală. 
• Rezistența lor este una ridicată, astfel
că acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea fi folosite mai mult
de 1 an/sezon. 
• De asemenea produsele LeatherLike
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike cafe menu covers are
made of PU leather with natural leather
look. 
• Their resistance is high, so they will not
crack in the sun on the terrace and can be
used for more than 1 year / sea- son. 
• LeatherLike products are also water-
proof and washable.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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MAPĂ MENIU CAFENELE A5+ LEATHERLIKE
LeatherLike A5+ Cafe Menu Cover 

SIZE

COLORS

VERDE / GREEN

NEGRU / BLACK

ALBASTRU / BLUE 

BORDO / BORDEAUX

PORTOCALIU / ORANGE

17x22.5 cm FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenele-a5-leatherlike-portocaliu_1370.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenele-a5-leatherlike-portocaliu_1370.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenele-a5-leatherlike-portocaliu_1370.html


Descriere tehnică
Suport rezervat tare pentru mese
restaurant, realizat din piele PU
termo texturată. Format închis:
7,25 x 14 cm. Culori disponibile:
bordo, negru, verde, albastru,
portocaliu. 

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

• Suporturile Rezervat LeatherLike sunt
fabricate din piele PU cu aspect de piele
naturală. 
• Rezistența lor este una ridicată, astfel
că acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea fi folosite mai mult
de 1 an/sezon. 
• De asemenea produsele LeatherLike
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike Reserved Supports are
made of PU leather with natural leather
look. 
• Their resistance is high, so they will not
crack in the sun on the terrace and can be
used for more than 1 year / sea- son. 
• LeatherLike products are also water-
proof and washable.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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SUPORT REZERVAT LEATHERLIKE 
LeatherLike Reserved Support

SIZE

COLORS

VERDE / GREEN

NEGRU / BLACK

ALBASTRU / BLUE 

BORDO / BORDEAUX

PORTOCALIU / ORANGE

7,25x14 cm

*include personalizarea TS din imagine. 

*includes TS customization in the image.

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-rezervat-leatherlike-verde_1375.html
https://www.unika.com.ro/suport-rezervat-leatherlike-verde_1375.html
https://www.unika.com.ro/suport-rezervat-leatherlike-verde_1375.html


GAMA
WOOD

 Wood Range 

H
O

R
EC

A
H

oreca



Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo
cu textură de lemn la exterior și
catifelată în interior, imperme-
abilă, cusută perimetral, colț ro-
tund. Prinderea filelor se face cu
aripioară și 3 șuruburi metalice
de 1 cm. Timbru sec decorativ
standard, inclus în preț. Culori
di- sponibile: maro, negru, bej. 

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

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic. 
• Mapele de meniu din gama Wood au
un aspect natural, pielea texturată din
care sunt fabricate imită scoarța de
co- pac. 
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că
mapele de meniu nu se vor crăpa pe
terasă la soare și vor rezistă mai mult de 1
an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants. 
• Wood menu covers have a natural
appearance, the textured skin they are
made of mimics the bark of the tree. 
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the menu cov-
ers will not crack on the sun terrace
and will last more than 1 year / season.

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

COLORS

MARO
BROWN

NEGRU
BLACK 

BEJ 
BEIGE

23.5x31.5 cm

MAPĂ MENIU A4+ WOOD
Wood A4+ Menu Cover 

*include personalizarea TS din imagine. 

* includes TS customization in the image.

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/map-meniu-a4-wood-bej_1360.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-a4-wood-bej_1360.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-a4-wood-bej_1360.html


Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo
cu textură de lemn la exterior și
catifelată în interior, imper-
meabilă, cusută perimetral, colț
rotund. La interior, pe partea
dreapta, un buzunar oblic pent-
ru bonul fiscal. Culori
disponibile: maro, negru, bej. 

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

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic. 
• Notele de plată din gama Wood au un
aspect natural, pielea texturată din care
sunt fabricate imită scoarța de copac. 
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că
notele de plată nu se vor crăpa pe ter- asă
la soare și vor rezistă mai mult de 1
an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants. 
• Wood bill covers have a natural ap-
pearance, the textured skin they are
made of mimics the bark of the tree. 
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the bill covers
will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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NOTĂ DE PLATĂ WOOD
Wood Bill Cover

SIZE

COLORS

10.9x18 cm

BEJ / BEIGE

MARO / BROWN

NEGRU / BLACK 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-wood-bej_1390.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-wood-bej_1390.html


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

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

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic. 
• Mapele de meniu cafenea din gama
Wood au un aspect natural, pielea
texturată din care sunt fabricate imită
scoarța de copac. 
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că
mapele de meniu nu se vor crăpa pe
terasă la soare și vor rezistă mai mult de 1
an/sezon

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants. 
• Wood cafe menu covers have a natu-
ral appearance, the textured skin they
are made of mimics the bark of the
tree. • The skin is waterproof and has a
high resistance to UV rays, so the
menu cov- ers will not crack on the sun
terrace and will last more than 1 year /
season.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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MAPĂ MENIU CAFENELE A5+ WOOD
Wood A5+ Cafe Menu Cover

SIZE

COLORS

18x23 cm

BEJ / BEIGE

MARO / BROWN

NEGRU / BLACK 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenea-a5-wood-maro_1364.html
https://www.unika.com.ro/map-meniu-cafenea-a5-wood-maro_1364.html


Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo
cu textură de lemn pe ambele
fete, impermeabilă, cusută pe-
rimetral. Prinderea bonului se
face cu mecanism metalic tip
clip- board. Culori disponibile:
maro, negru, bej.

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

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic. 
• Notele de plată cafenea din gama
Wood au un aspect natural, pielea
texturată din care sunt fabricate imită
scoarța de copac. 
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că
notele de plată nu se vor crăpa pe ter- asă
la soare și vor rezistă mai mult de 1
an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants. 
• Wood cafe bill covers have a natural
appearance, the textured skin they
are made of mimics the bark of the
tree. 
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the bill covers
will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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NOTĂ DE PLATĂ CAFENELE WOOD
Wood Cafe Bill Cover

SIZE

COLORS

10x20 cm

BEJ / BEIGE

MARO / BROWN

NEGRU / BLACK 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-cafenele-wood-bej_1393.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-cafenele-wood-bej_1393.html


Descriere tehnică
Suport rezervat tare pentru mese
restaurant, realizat din piele PU
termo cu textură de lemn, imper-
meabilă. Format închis: 7,25 x14
cm. Culori disponibile: maro, ne-
gru, bej. 

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

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic. 
• Notele de plată cafenea din gama
Wood au un aspect natural, pielea
texturată din care sunt fabricate imită
scoarța de copac. 
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că
notele de plată nu se vor crăpa pe ter- asă
la soare și vor rezistă mai mult de 1
an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants. 
• Wood cafe bill covers have a natural
appearance, the textured skin they
are made of mimics the bark of the
tree. 
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the bill covers
will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season.

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

COLORS

BEJ / BEIGE

MARO / BROUN

BLACK / NEGRU

7,25x14 cm

*include personalizarea TS din imagine. 

SUPORT REZERVAT WOOD
Wood Reserved Support

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

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


GAMA 
ECOLEATHER

 Leather Range 

H
O

R
EC

A
H
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SIZE

COLORS

BEJ / BEIGE

VERDE / GREEN

22x31.5 cm

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

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

• Care about nature! Gama UnikaT în Ro
fabricată din piele regenerată. 
• Produsele sunt potrivite pentru res-
taurantele, cafenelele și terasele cărora le
pasă de planetă și ecologizarea aces- teia. 
• Culorile utilizate pentru această gama
sunt verde, albastru și bej – culori ce
denotă și mai mult caracterul Eco al
produsului.

• Care about nature! UnikaT range in Ro
made of regenerated leather. 
• The products are suitable for restau-
rants, cafes and terraces that care
about the planet and its greening. 
• The colors used for this range are
green, blue and beige - colors that de-
note even more the Eco character of the
product.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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MAPĂ MENIU A4+ ECOLEATHER
EcoLeather A4+ Menu Cover

*include personalizarea TS din imagine. 

* includes TS customization in the image. 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

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


SIZE

COLORS

11x19 cm

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

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

• Care about nature! Gama UnikaT în Ro
fabricată din piele regenerată. 
• Produsele sunt potrivite pentru re-
staurantele, cafenelele și terasele căro-
ra le pasă de planetă și ecologizarea
acesteia. 
• Culorile utilizate pentru această gama
sunt verde, albastru și bej – culori ce
denotă și mai mult caracterul Eco al
produsului.

• Care about nature! UnikaT range in Ro
made of regenerated leather. 
• The products are suitable for restau-
rants, cafes and terraces that care
about the planet and its greening. 
• The colors used for this range are
green, blue and beige - colors that de-
note even more the Eco character of the
product.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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NOTĂ DE PLATĂ ECOLEATHER 
EcoLeather Bill Cover

BEJ / BEIGE

VERDE / GREEN

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-ecoleather-verde_1396.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-ecoleather-verde_1396.html
https://www.unika.com.ro/nota-de-plata-ecoleather-verde_1396.html


DOTĂRI 
HOTELURI

 Hotel Features 

H
O

R
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A
H
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MAPĂ CAMERĂ A4+
A4+ Room Map

Descriere tehnică
Copertă buretata față, din piele PU
termo texturata exterior și mată în
interior, impermeabilă, cusută
perimetral; câte un buzu- nar pe
coperta 2 și 3, suport cărți de
vizită. Dimensiune coperta (în-
chisă): 23.5x31.5 cm.

Technical description
Padded front cover, made of PU
leather thermo textured exteri-
or and matte inside, waterproof,
sewn perimeter; one pocket on
cover 2 and 3, support for busi-
ness cards. Cover size (closed):
23.5x31.5 cm

• Am creat accesorii potrivite pentru
hotelul și pensiunea ta. 
• Îți întâmpinăm nevoile cu mape de
cameră și meniuri de minibar, potrivite
oricăror camere de hotel. 
• Produsele noastre sunt fabricate din
piele PU impermeabilă și lavabilă, sunt
ușor de depozitat și au o rezistență
rid- icată.

• We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse. 
• We meet your needs with room maps
[and minibar menus, suitable for any
hotel room. 
• Our products are made of waterproof
and washable PU leather, are easy to
store and have a high strength.

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

COLORS

VERDE / GREEN

NEGRU / BLACK

ALBASTRU / BLUE 

BORDO / BORDEAUX

PORTOCALIU / ORANGE

23.5x31.5 cm
FABRICAT 

în 
ROMÂNIA

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


MENIU MINIBAR A5+ 
A5+ Minibar Menu

111

Technical description
Strong support with thermally
textured PU leather window on
both sides. 

Descriere tehnică
Suport tare cu fereastră din piele
PU termo texturată, pe ambele
fețe.

• Am creat accesorii potrivite pentru
hotelul și pensiunea ta. 
• Îți întâmpinăm nevoile cu mape de
cameră și meniuri de minibar, potrivite
oricăror camere de hotel. 
• Produsele noastre sunt fabricate din
piele impermeabilă și lavabilă, sunt
ușor de depozitat și au o rezistență
ridicată.

• We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse. 
• We meet your needs with room maps
[and minibar menus, suitable for any
hotel room. 
• Our products are made of waterproof
and washable leather, are easy to store
and have a high strength. * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes

SIZE

COLORS

VERDE / GREEN

NEGRU / BLACK

ALBASTRU / BLUE 

BORDO / BORDEAUX

PORTOCALIU / ORANGE

17x22.5 cm FABRICAT 
în 

ROMÂNIA



SIZE

COLORS

18x23 cm

MENIU MINIBAR A5+ WOOD
A5+ Minibar Menu

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

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

• Am creat accesorii potrivite pentru
hotelul și pensiunea ta. 
• Îți întâmpinăm nevoile cu mape de
cameră și meniuri de minibar, potrivite
oricăror camere de hotel. 
• Produsele noastre sunt fabricate din
piele PU impermeabilă și lavabilă, sunt
ușor de depozitat și au o rezistență
rid- icată.

• We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse. 
• We meet your needs with room maps
[and minibar menus, suitable for any
hotel room. 
• Our products are made of waterproof
and washable PU leather, are easy to
store and have a high strength.

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

MARO / BROWN

NEGRU / BLACK 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

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


TABLE MATS/ 
PROTECTIE 

MASĂ ȘI BIROU
Table mats/Table and office 

protection

H
O

R
EC

A
H

oreca



SET 4 SUPORT FARFURIE 
ȘI PROTECŢIE MASĂ

Plate Holder and Table Mat Set

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

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

• Acest set are dublă utilitate: oferă pro-
tecție mesei sau biroului dvs. și comple-
tează aspectuos bucătăria, livingul sau
zona de dining. 
• Datorită versatilității culorilor, poate fi
încadrat cu ușurința în fiecare camera
din locuință. 
• Este o soluție practică și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate fi
și un cadou inspirat, pentru care veți
primi mulțumiri sincere.

• This set has double utility: it protects
your table or your desk and it
beautiful- ly compliments the kitchen,
the living, or the dining area. 
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home. 
• The table mats are not only a practical
and elegant solution that assures you an
impeccable serving, but it can be a
wonderful gift that will get you sincere
gratitude. * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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SIZE

COLORS
+

29x39 cm

NEGRU
BLACK

MARO 
BROWN 

NEGRU 
BLACK 

GRI
GREY

NEGRU
BLACK

MARO 
BROWN 

VERDE
GREEN

ROZ
PINK 

ARGINTIU
SILVER

GRI
GREY

BEJ 
BEIGE

NEGRU
BLACK

+

+

+

+

+

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-si-protectie-masa-4-bucati_1566.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-si-protectie-masa-4-bucati_1566.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-si-protectie-masa-4-bucati_1566.html


Descriere tehnică

Technical description

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

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

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

Seturile cuprind 2 sau 4 table mats-uri
din material dublă față, termosensibil
(una din culori fiind metalizată) care se
poate curăța foarte ușor, într-o formă
foarte elegantă. Protejează masa dar
este și un mod elegant de aranjare a
acesteia. Culori disponibile:
arămiu/bej, argintiu/gri. Ambalare în
polybag. 

SIZE

+

COLORS 

+

44x36 cm

ARGINTIU
SILVER

ARĂMIU 
COPPER 

GRI
GREY

BEJ 
BEIGE 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

SET 2 SAU 4 SUPORT FARFURIE 
ȘI PROTECŢIE MASĂ

Plate Holder and Table Mat Set

PRODUS 
NOU

https://www.unika.com.ro/set-2-sau-4-suport-farfurie-si-protectie-masa-aramiu-bej_1720.html
https://www.unika.com.ro/set-2-sau-4-suport-farfurie-si-protectie-masa-aramiu-bej_1720.html
https://www.unika.com.ro/set-2-sau-4-suport-farfurie-si-protectie-masa-aramiu-bej_1720.html


Descriere tehnică
Setul cuprinde 1 table mats și 1
suport pentru pahar, din materi- al
dublă față, care se poate curăța
foarte ușor. Protejează masa dar
este și un mod elegant de aranjare a
acesteia. Culori disponibile: roz/gri,
verde/bej, gri deschis/gri antracit.
Ambalare în polybag.

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

• Acest set are dublă utilitate: oferă pro-
tecție mesei sau biroului dvs. și comple-
tează aspectuos bucătăria, livingul sau
zona de dining. 
• Datorită versatilității culorilor, poate fi
încadrat cu ușurința în fiecare cameră
din locuința. 
• Forma modernă face ca acest set să
fie potrivit pentru toate tipologiile de
birou. 
• Este o soluție practică și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate fi
și un cadou inspirat, pentru care veți
primi mulțumiri sincere.

• This set has double utility: it protects
your table or your desk and it
beautiful- ly compliments the kitchen,
the living, or the dining area. 
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home. • The modern shape makes
it suitable for any kind of desk. 
• It is not only a practical and elegant
solution that assures you an impecca-
ble serving, but it can be a wonderful
gift that will get you sincere
gratitude.

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

SUPORT PAHAR

SUPORT FARFURIE
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+

SIZE

+

COLORS

+

GRI
GREY

ROZ 
PINK 

BEJ 
BEIGE

GRI ÎNCHIS 
DARK GREY 

VERDEGRI DESCHIS
GREEN LIGHT GREY 

SET SUPORT FARFURIE 
SEMIOVAL ȘI SUPORT PAHAR

Half-Oval Plate and Cup Holder Set

44x30 cm

10x10 cm FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-semioval-si-suport-pahar_1573.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-semioval-si-suport-pahar_1573.html
https://www.unika.com.ro/set-suport-farfurie-semioval-si-suport-pahar_1573.html


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

Descriere tehnică
Table mats din material dublă față,
care se poate curăța foarte ușor.
Protejează masa dar este și un
mod elegant de aranjare a
acesteia. Cu- lori disponibile:
roz/gri, verde/bej, Ambalare în
polybag.

• Acest produs are dublă utilitate: oferă
protecție mesei sau biroului dvs. și
completează aspectuos bucataria, livin-
gul sau zona de dining. 
• Datorită versatilitătii culorilor, poate fi
încadrat cu ușurinta în fiecare camera
din locuință. 
• Forma moderna face ca acest produs
să fie potrivit pentru toate tipologiile
de birou. 
• Este o soluție practica și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate fi
și un cadou inspirat, pentru care veți
primi mulțumiri sincere.

• This product has double utility: it
protects your table or your desk and it
beautifully compliments the kitchen, the
living, or the dining area. 
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home. 
• The modern shape makes it suitable
for any kind of desk. 
• It is not only a practical and elegant
solution that assures you an impecca-
ble serving, but it can be a wonderful
gift that will get you sincere
gratitude. * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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+

SIZE

+

COLORS

+

GRI
GREY

ROZ 
PINK 

BEJ 
BEIGE

GRI ÎNCHIS 
DARK GREY 

VERDEGRI DESCHIS
GREEN LIGHT GREY 

PRODUS 
NOU

SUPORT FARFURIE SEMIROTUND
 Half-Round Plate Holder

45x30 cm FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-semirotund_1577.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-semirotund_1577.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-semirotund_1577.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-semirotund_1577.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-semirotund_1577.html


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

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

• Acest produs are dublă utilitate: oferă
protecție mesei sau biroului dvs. și
completează aspectuos bucataria, livin-
gul sau zona de dining. 
• Datorită versatilitătii culorilor, poate fi
încadrat cu ușurinta în fiecare camera
din locuință. 
• Forma moderna face ca acest produs
să fie potrivit pentru toate tipologiile
de birou. 
• Este o soluție practica și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate fi
și un cadou inspirat, pentru care veți
primi mulțumiri sincere.

• This product has double utility: it
protects your table or your desk and it
beautifully compliments the kitchen, the
living, or the dining area. 
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home. 
• The modern shape makes it suitable
for any kind of desk. 
• It is not only a practical and elegant
solution that assures you an impecca-
ble serving, but it can be a wonderful
gift that will get you sincere
gratitude. * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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+

SIZE

+

COLORS

+

GRI
GREY

ROZ 
PINK 

BEJ 
BEIGE

GRI ÎNCHIS 
DARK GREY 

VERDEGRI DESCHIS
GREEN LIGHT GREY 

SUPORT FARFURIE EVANTAI
 Fan Plate Holder

45x30 cm FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-evantai_1631.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-evantai_1631.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-evantai_1631.html
https://www.unika.com.ro/suport-farfurie-evantai_1631.html


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

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

• Acest produs are dublă utilitate: oferă
protecție mesei sau biroului dvs. și
completează aspectuos bucataria, livin-
gul sau zona de dining. 
• Datorită versatilitătii culorilor, poate fi
încadrat cu ușurinta în fiecare camera
din locuință. 
• Forma moderna face ca acest produs
să fie potrivit pentru toate tipologiile
de birou. 
• Este o soluție practica și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate fi
și un cadou inspirat, pentru care veți
primi mulțumiri sincere.

• This product has double utility: it
protects your table or your desk and it
beautifully compliments the kitchen, the
living, or the dining area. 
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home. 
• The modern shape makes it suitable
for any kind of desk. 
• It is not only a practical and elegant
solution that assures you an impecca-
ble serving, but it can be a wonderful
gift that will get you sincere
gratitude. * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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SUPORT FARFURIE FLEXI
Flexi Plate Holder

SIZE

COLORS

34x40 cm FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

VERDE
GREEN

ROZ
PINK 

NEGRU 
BLACK 

GRI
GREY

BEJ 
BEIGE

NEGRU
BLACK 

MARO
BROWN

NEGRU 
BLACK 

ALBASTRU 
BLUE 

GRI
GREY

GRI
GREY

MARO
BROWN

+

+

+ +

+

+



CĂRŢI 
ONOARE

 Honor Books 

H
O

R
EC

A
H

oreca



Descriere tehnică

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

Technical description

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

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

COLORS

MARO / BROWN

Format filă/Tab 
24.5x31.5 cm 
Coperta/Cover 
26x32 cm

CARTE 
ONOARE 
M1
M1 Honor
Book

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

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


122

ÎN 
STOC

ÎN 
STOC

CARTE 
ONOARE 
M2

CARTE 
ONOARE 
M3

M2 Honor
Book

M3 Honor
Book

SIZE

COLORS

SIZE

COLORS

MARO / BROWN MARO / BROWN

Format filă/Tab 
24.5x31.5 cm 
Coperta/Cover 
26x32 cm

Format filă/Tab 
24.5x31.5 cm 
Coperta/Cover 
26x32 cm

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie cu o zonă buretată, aplicată pe am-
bele fețe. Blocul din interior are 300
pagini și este executat din hârtie ivoire
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

Technical description

The honor book has the cover made of
natural leather, broken on the binding
cardboard with a sponge area, applied
on both sides. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of
120 g/sqm, sewn and rounded at the
elbow. 

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie cu o zonă buretată, aplicată pe am-
bele fețe. Blocul din interior are 300
pagini și este executat din hârtie ivoire
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

Technical description

The honor book has the cover made of
natural leather, broken on the binding
cardboard with a sponge area, applied
on both sides. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of
120 g/sqm, sewn and rounded at the
elbow. 

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

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


ÎN 
STOC

ÎN 
STOC

CARTE 
ONOARE 
M4

CARTE 
ONOARE 
M5

M4 Honor
Book

M5 Honor
Book

SIZE

COLORS

SIZE

COLORS

MARO / BROWN GRI ÎNCHIS /
DARK GREY

Format filă/Tab 
24.5x31.5 cm 
Coperta/Cover 
26x32 cm

Format filă/Tab 
24.5x31.5 cm 
Coperta/Cover 
26x32 cm

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie cu o zonă buretată, aplicată pe am-
bele fețe. Blocul din interior are 300
pagini și este executat din hârtie ivoire
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

Technical description

The honor book has the cover made of
natural leather, broken on the binding
cardboard with a sponge area, applied
on both sides. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of
120 g/sqm, sewn and rounded at the
elbow. 

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie cu o zonă buretată, aplicată pe am-
bele fețe. Blocul din interior are 300
pagini și este executat din hârtie ivoire
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

Technical description

The honor book has the cover made of
natural leather, broken on the binding
cardboard with a sponge area, applied
on both sides. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of
120 g/sqm, sewn and rounded at the
elbow. 
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FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

FABRICAT 
în 

ROMÂNIA

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

