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НОВИНКИ

Колекція екологічних блокнотів

2

Пропонуємо колекцію унікальних екологічних 

блокнотів, виготовлених з найбільш екологічно 

чистого паперу в світі Lessebo Recycled шведської 

компанії Lessebo Paper AB. 

Цей папір повністю виготовлений із вторинної 

сировини з сортованих відходів, а в процесі його 

виготовлення використовували електроенергію 

лише з відновлювальних джерел.

Сертифікати виробника паперу: PEFC, FSC,

Nordic Swan Ecolabel, ISEGA, ISO 14001, ISO 9001.

NEW
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A5 міні 

321

322  в клітинку 5 мм

 в широку лінійку 7 мм

A5

 в клітинку 5 мм

 в широку лінійку 7 мм

 в крапку 5 мм223

3

221

222

 - Кремовий папір  

із вторинної сировини

 - Граматура паперу 80 г/м²

 - Плоске розкривання блоку 

 - Нумерація сторінок

 - Заокруглені кутики  



НОВИНКИ

4

Блокноти А5 

з перфорацією сторінок.

Вертикальна перфорація сторінок 

при корінці блоку дозволить легко 

і акуратно вирвати із блокноту сторінку 

з необхідною інформацією.

 - 155х210 мм, 240 сторінок

 - Плоске розкривання блоку

 - Кремовий папір  

із вторинної сировини

 - Граматура паперу 80 г/м²

 - Заокруглені кутики  

 - Вертикальна перфорація сторінок

NEW

 в клітинку 5 мм

 в широку лінійку 7 мм

 нерозграфлені сторінки274

271

272
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 - 150х210 мм, 240 сторінок

 - Плоске розкривання блоку

 - Папір із вторинної сировини

 - Граматура паперу 130 г/м²

 - Нумерація сторінок

 - Заокруглені кутики  

233

Блокнот А5 

кремовий 130 г/м² в крапку.

Гладенькі та приєині на дотик аркуші блоку з 

підвищеною щільністю для спеціальних потреб.



NEW

Органайзер дозволить тримати під рукою компактно 

поскладані електронні гаджети й аксесуари як під час 

подорожі, так і в повсякденному користуванні. 

Багато кишень з еластичними фіксаторами та великий 

футляр на кнопку забезпечать надійне зберігання 

та зручний і швидкий доступ до них.

 - Розмір - 160х225 мм.  

 - Доступні всі матеріали та кольори,  

крім рецикльованої шкіри.

Органайзер 

для електронних аксесуарів

DP702

Зустрічай нові моделі приватних аксесуарів. 

Корисні та зручні, вони завжди будуть 

бажаним подарунком.

6

НОВИНКИ



Брелок

DPA0S

 - Розмір: 30х110 мм.

 - Доступний в усіх матеріалах та кольорах.

 - Розмір: 67х96 мм 

 - Кардхолдер доступний в усіх матеріалах  

та кольорах.

Кардхолдер кишеньковий

DC80S

7
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НОВИНКИ NEW

Картхолдер кишеньковий в подарунковій коробці

DC62S0Z

 

65

Картхолдер кишеньковий 

в подарунковій коробці
DC82S0Z

 

66

Гаманець в подарунковій коробці
DP22S0Z

 

59
Гаманець із зажимом для банкнот в подарунковій коробці
DP12S0Z

 

58

Брелок 

в подарунковій коробці
DPA2S0Z

 

61

КОЛЕКЦІЯ ВИРОБІВ ІЗ НАТУРАЛЬНОЇ ШКІРИ ІБІЦА



Природність і функціональність. Нічого зайвого. 

9

Ключниця на 4 кільця в подарунковій коробці

DP82S0Z

 

63

Ключниця в подарунковій коробці

DP92S0Z

 

63

Портмоне в подарунковій коробці
DPN2S0Z

 

55

Обкладинка для паспорта в подарунковій коробці
DPS2S0Z

 

56
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Індивідуалізація

Використовуючи широкі технічні 
можливості, багаторічний досвід 
та творчий потенціал нашої команди, 
ми допоможемо створити унікальний 
та корисний подарунок для твого клієнта.
Для кожної окремої потреби виберемо той 
із способів індивідуалізації, що найбільше 
для цього підходитиме, або поєднаємо їх 
в оптимальній комбінації. Ми пропонуємо 
різнопланову індивідуалізацію блоку 
виробів, оздоблення обкладинки 
будь-яким з існуючих видів друку, 
виготовлення комбінованої обкладинки, 
а також використання додаткових 
аксесуарів, щоб акцентувати увагу 
на деталях. 

Вирізняйся, використовуючи наші 
спеціальні можливості.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Гаряче тиснення робимо як на готовому виробі, 

так і на розкрої матеріалу для обкладинки виробу. 

Максимальна площа тиснення 250х350 мм. 

Тиснення

EB/EF 
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Виконуємо сліпе тиснення, тиснення фольгою 

та спеціальною плівкою з ефектом УФ лакування, 

а також їх комбінацію.



Виконуємо ситодрук як на готовому виробі, так 

і на розкрої матеріалу для обкладинки виробу. 

Максимальна площа задруку 300х400 мм. 

Друкуємо CMYK-ом, або «пантонами» до 6 

кольорів. 

Ситодрук

SP

14

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ
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Поєднання гарячого тиснення із 

ситодруком дозволяє підсилити важливі 

елементи дизайну та створити 3D-ефект 

зображення.

Ситодрук  +  Тиснення
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Виконуємо УФ друк як на готовому виробі, так 

і на розкрої матеріалу для обкладинки виробу.

УФ друк 

DP
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Виготовляємо вироби з повноколірною 

обкладинкою з глянцевою або матовою 

ламінацією.

Повноколірна обкладинка

FC

Виконуємо вишивку на розкрої матеріалу 
для обкладинки виробу по всій площині.

Вишивка на обкладинці

EM
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Інші способи 

оздоблення обкладинки

Лазерне гравіювання

Металева шильда

Об’ємна наклейка

Малювання торця обкладинки

LE

SM

ST

PN
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Додаткові аксесуари  

до палітурки

Горизонтальна кругла 

резинка

Застібка на металевій/

магнітній кнопці

Вертикальна ажурна  

резинка 10 мм

Тримач ручки пластиковий

Вертикальна плоска  

резинка 5 мм

Вертикальна кругла  

резинка

Квадратна металева шильда 

20х20 мм на широку плоску 

резинку

Вертикальна широка плоска 

резинка 12 мм

Тримач ручки

P024

P033/P034

P022

P031

P021

P025

P042

P023

P032
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Комбінована обкладинка: 

індивідуальний розкрій
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STANDARD

Всі формати

IKAR 2 

А5 / В6

IDA 

A5

SPARTA

А4 / А5 / В5 / А6 / В6

DELF 

А4 / А5 / В5

ROMA 

А4 / А5 / В5 / А6 / В6

TROJA 

A5

TRIADA 

A5

IKAR 

А5 / В6

ILIADA 

А5 / В5 / В6

0

4

8

2

6

1

5

9

3

7

Комбінована обкладинка: 

варіанти розкрою
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М’яка2

Тверда1

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Типи обкладинки

Гнучка3



23

Тверда з поролоном 3 мм

Стар лайн люкс

Стар лайн4

L

S
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Індивідуалізація блоку

Друк лого на кожну  
сторінку блоку

Індивідуальний дизайн блоку

Індивідуальний форзац

Інформаційні вставки в блок

Кольоровий форзац

B01 B03

B050

B04

Кишеня-конверт на форзацB073B051
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атласна індивідуального кольору

віскозна індивідуального кольору

з тканим логотипом в один колір

з друкованим логотипом в один колір

з сублімаційним логотипом

Стрічка-ляссе (закладка)

B061

B065

B0621

B0631

B064

Кишеня-конверт на форзац

з тканим логотипом в  два кольориB0621

з друкованим логотипом в два кольориB0631
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

Індивідуальні проєкти
Створюємо унікальні продукти за індивідуальними проєктами. 

Футляр для взірців LambreБлокнот “Фармак”
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Органайзер Europcar Портмоне Daimler Fleet ManagementФутляр для взірців Lambre
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Щоденники
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Щоденник А5 міні недатований 

DA6

Щоденник В6 датований 

DB2

Щоденник А6 недатований 

DA9 / DAB

Щоденник А4 недатований 

DB0

Щотижневик В5 датований 

DB4

Щоденник А5 недатований 

DA3 / DA4

Щоденник А5 датований 

DA1 / DA2

Щоденник А5 недатований на пружині 

DA70S

30

32

35

31

33

35

31

34
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ЩОДЕННИКИ

DA1 DA2 кремовий блокбілий блок

 - Розмір: 150х210 мм.

 - Кількість сторінок: 320.

 - Блок містить календарі на 2021-2022 роки, перелік свят, 

річний планер, сторінки з організатором дня з 8:00 до 20:00 

на кожний день (субота і неділя на одній сторінці), кольорові 

карти України та Європи на форзацах.

 - Три мови: українська, російська, англійська. 

 - Перфорація кутиків аркушів блоку, дві стрічки-закладки 

синього і жовтого кольорів.

 - Доступні усі типи обкладинки.

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

Щоденник А5 датований 



 - Розмір: 125х175 мм. 

 - Кількість сторінок: 320. 

 - Блок містить календарі на 2021-2022 роки, перелік свят, 

річний планер, сторінки з організатором дня з 8:00 до 20:00 

на кожний день (субота і неділя на одній сторінці), кольорові 

карти України та Європи на форзацах. 

 - Три мови: українська, російська, англійська

 - Перфорація кутиків аркушів блоку, одна кольорова  

стрічка-закладка. 

 - Доступні усі типи обкладинки. 

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах. 

Щоденник В6 датований

кремовий блок

DB2

31

DB4

 - Розмір: 175х245 мм. 

 - Кількість сторінок: 128. 

 - Блок містить календарі на 2021-2022 роки, інформаційні 

сторінки, помісячний річний планер, сторінки з 

організатором дня з 8:00 до 20:00 на кожний тиждень на 

розвороті сторінок, кольорові карти України та Європи на 

форзацах, одну кольорову стрічку-закладку. 

 - Три мови: українська, російська, англійська. 

 - Доступні усі типи обкладинки. 

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

Щотижневик В5 датований 

кремовий блок
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ЩОДЕННИКИ

 - Розмір: 130х205 мм.

 - Кількість сторінок: 288.

 - Блок містить календарі на 2021-2024 роки, сторінки 

з організатором дня з 8:00 до 18:00, кольорові карти 

України та Європи на форзацах, одну кольорову 

стрічку-закладку. 

 - Тип обкладинки: Стар лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах  

та кольорах.

Щоденник А5 міні недатований 

кремовий блок

DA6
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DB0

 - Розмір: 230х318 мм.

 - Кількість сторінок: 288.

 - Блок містить календарі на 2018-2023 роки, сторінки 

з організатором дня з 8:00 до 20:00, кольорові карти 

України та Європи на форзацах, дві стрічки-закладки 

синього і жовтого кольорів. 

 - Доступні усі типи обкладинки.

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах  

та кольорах.

Щоденник А4 недатований 

кремовий блок
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ЩОДЕННИКИ

DA3 DA4 кремовий блокбілий блок

 - Розмір: 150х210 мм. 

 - Кількість сторінок: 288. 

 - Блок містить календарі на 2019-2022 роки, сторінки 

з організатором дня з 9:00 до 18:00, кольорові карти 

України та Європи на форзацах, дві стрічки-закладки 

синього і жовтого кольорів. 

 - Доступні усі типи обкладинки. 

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах  

та кольорах. 

Щоденник А5 недатований 
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 - Розмір: 102х150 мм. 

 - Кількість сторінок: 352. 

 - Блок містить інформаційні сторінки та сторінки з 

організатором дня з 8:00 до 20:00, кольорові карти України 

та Європи на форзацах, одну кольорову стрічку-закладку. 

 - Доступні усі типи обкладинки. 

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

Щоденник А6 недатований

 - Розмір: 160х215 мм. 

 - Кількість сторінок: 320. 

 - Блок містить сторінки для щоденних записів. 

 - Тип обкладинки: Стар лайн люкс (L). 

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

Щоденник А5 недатований 

на пружині

DA9

DA70S

DAB кремовий блокбілий блок

білий блок
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Блокноти
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Блокноти в лінійку 

Блокноти в крапку 

Блокнот А5 в лінійку і в крапку  

DN1/DN3

Блокноти в клітинку 

Блокноти в клітинку + лінійку 

Блокнот А6 нерозграфлений 

DN6

Блокноти нерозграфлені 

Блокнот А5 міні в лінійку 

DN2

Органайзер 

DG3 / DG5

38-39

44

46

40-41

45

47

42-43

46

47
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БЛОКНОТИ

 - Блоки виготовлені з високоякісного стійкого до 

старіння бездеревного паперу європейського 

виробництва.

B5 

175х245 мм, 240 сторінок, 

форзаци в колір блоку, доступні 

усі типи обкладинки.

A5 

155х210 мм, 240 сторінок, 

форзаци в колір блоку, доступні 

усі типи обкладинки.

A5 міні 

135х205 мм, 192 сторінки, кольорові 

форзаци, тип обкладинки: Стар лайн 

(S) та Стар лайн люкс (L).

Блокноти в лінійку

271

301

221

311

101

111

білий блок 

кремовий блок 

папір із вторинної сировини.

NEW

папір із вторинної сировини,

перфорація сторінок при корінці.

NEW

321кремовий блок 

кремовий блок 

NEW кремовий блок 

кремовий блок 

білий блок 

папір із вторинної сировини.
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B6 

125х170 мм, 192 сторінки, 

кольорові форзаци, доступні усі 

типи обкладинки.

B6 

125х175 мм, 240 сторінок, 

форзаци в колір блоку, доступні 

усі типи обкладинки.

A6 міні 

95х133 мм, 160 сторінок, кольорові 

форзаци, тип обкладинки: Стар 

лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

 - Плоске розкривання блоку, гладенькі і  

приємні на дотик аркуші в широку лінійку 7 мм.

 - Заокруглені кутики.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Граматура паперу: 80 г/м2.

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

501 601 701

511 611 711кремовий блок 

білий блок 
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БЛОКНОТИ

 - Блоки виготовлені з високоякісного стійкого до 

старіння бездеревного паперу європейського 

виробництва.

B5 

175х245 мм, 240 сторінок, 

форзаци в колір блоку, 

доступні усі типи обкладинки.

A5 

155х210 мм, 240 сторінок, 

форзаци в колір блоку, 

доступні усі типи обкладинки.

A5 міні 

135х205 мм, 192 сторінки, кольорові 

форзаци, тип обкладинки: 

Стар лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

Блокноти в клітинку

302

312112

білий блок 

кремовий блок 272

222

папір із вторинної сировини.

NEW

папір із вторинної сировини,

перфорація сторінок при корінці.

NEWкремовий блок 

кремовий блок 

кремовий блок 

322 NEW кремовий блок 

папір із вторинної сировини.
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B6 

125х170 мм, 192 сторінки, 

кольорові форзаци, 

доступні усі типи обкладинки.

B6 

125х175 мм, 240 сторінок, 

форзаци в колір блоку, 

доступні усі типи обкладинки.

A6 міні 

95х133 мм, 160 сторінок, кольорові 

форзаци, тип обкладинки: 

Стар лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

 - Плоске розкривання блоку, гладенькі і  

приємні на дотик аркуші в клітинку 5 мм.

 - Заокруглені кутики.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Граматура паперу: 80 г/м2.

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

702

512 612 712

білий блок 

кремовий блок 
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БЛОКНОТИ

 - Блоки виготовлені з високоякісного стійкого до 

старіння бездеревного паперу європейського 

виробництва.

A5 

155х210 мм, 240 сторінок, 

папір із вторинної сировини,

перфорація сторінок при 

корінці. форзаци в колір блоку, 

доступні усі типи обкладинки.

A5 міні 

135х205 мм, 192 сторінки, кольорові 

форзаци, тип обкладинки: Стар лайн 

(S) та Стар лайн люкс (L).

Блокноти нерозграфленi

304274

314

білий блок 

кремовий блок 

NEW кремовий блок 
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B6 

125х175 мм, 240 сторінок, 

форзаци в колір блоку, доступні 

усі типи обкладинки.

A6 міні 

95х133 мм, 160 сторінок, кольорові 

форзаци, тип обкладинки: Стар 

лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

 - Плоске розкривання блоку, гладенькі і  

приємні на дотик чисті аркуші.

 - Заокруглені кутики.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Граматура паперу: 80 г/м2.

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

704

614 714кремовий блок кремовий блок 

білий блок 
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БЛОКНОТИ

 - Блоки виготовлені з високоякісного  

стійкого до старіння бездеревного паперу  

європейського виробництва.

 - Плоске розкривання блоку, гладенькі і приємні 

на дотик аркуші в крапку.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах  

та кольорах.

Блокноти в крапку  

з кремовим блоком

B5 

175х245 мм, 240 сторінок, 

граматура паперу 80 г/м2,

форзаци в колір блоку, 

доступні усі типи обкладинки.

A5 

155х210 мм, 240 сторінок, 

папір із вторинної сировини, 

граматура паперу 80 г/м2,

форзаци в колір блоку, 

доступні усі типи обкладинки.

A5 міні 

135х205 мм, 192 сторінки, 

кольорові форзаци, 

граматура паперу 80 г/м2, 

тип обкладинки: Стар лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

113

223

313

A5 

150х210 мм, 240 сторінок, 

папір із вторинної сировини, 

граматура паперу 130 г/м2,

форзаци в колір блоку, 

доступні усі типи обкладинки.

233 NEW

NEW
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 - Блоки виготовлені з високоякісного  

стійкого до старіння бездеревного паперу  

європейського виробництва.

 - Плоске розкривання блоку, 192 гладенькі і 

приємні на дотик сторінки, з яких 96 у широку 

лінійку 7 мм, а 96 у клітинку 5 мм.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Граматура паперу: 80 г/м2.

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах  

та кольорах.

Блокноти в клітинку 

+ лінійку

A5 міні 

135х205 мм, 192 сторінки, форзаци в колір блоку, 

тип обкладинки: Стар лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

B6 

125х170 мм, 192 сторінки, форзаци в колір блоку, 

тип обкладинки: Стар лайн (S) та Стар лайн люкс (L).

305

505

315

515

кремовий блок

кремовий блок

білий блок

білий блок
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БЛОКНОТИ

DN2

DN1

 - Розмір: 135х205 мм.

 - 192 сторінок у широку лінійку 7 мм.

 - Кольорові форзаци та заокруглені кутики.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Граматура паперу: 70 г/м2.

 - Тип обкладинки: Стар лайн (S) та Стар лайн люкс (L).                                                                  

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

 - Розмір: 155х210 мм.

 - 240 сторінок.

 - Білі форзаци та заокруглені кутики.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Граматура паперу: 70 г/м2.

 - Доступні усі типи обкладинки.                                                                  

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

Блокнот А5 міні в лінійку 

кремовий блок

Блокнот А5 білий блок

DN3 в крапку 5 ммNEW

в широку лінійку 7 мм
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DN6

 - Розмір: 105х150 мм.

 - 160 нерозграфлених сторінок.

 - Кремові форзаци та заокруглені кутики.

 - Одна кольорова стрічка-закладка.

 - Граматура паперу: 70 г/м2.

 - Доступні усі типи обкладинки.                                                                  

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та кольорах.

 - Кількість сторінок - 180. 

 - Змінний білий блок включає недатований 

щотижневик і додаткові розділи: витрати, 

комунікації, нотатки.                     

 - Обкладинка має тримача для ручки та  

кишені для карток. 

 - Тип обкладинки - м’який (2). 

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та 

кольорах, крім рецикльованої шкіри. 

Блокнот А6 нерозграфлений 

кремовий блок

Органайзер 

DG3 DG5 120х175 мм170х245 мм
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ЗМІННІ ОБКЛАДИНКИ

 - Серія змінних обкладинок, які виготовлені із 

натуральної шкіри ручної вичинки методом 

рослинного дубління. 

 - Шкіра має сертифікат якості та екологічної безпеки. 

 - Обкладинки містять кишені для карток. 

 - Призначені для усіх моделей щоденників і блокнотів 

відповідного формату.

Змінні обкладинки Maestro

B5 – 180х250 мм

A5 – 160х215 мм

A6 – 110х158 мм

DR8

DR5

DR9
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 - Розмір: 170х228 мм. 

 - Змінна обкладинка містить кишені для 

документів та карток, тримач для ручки,  

хлястик на кнопці. 

 - Тип обкладинки: м’який (2).

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та  

кольорах, крім рецикльованої шкіри.

 - Призначена для усіх моделей щоденників і  

блокнотів А5 формату.

Змінна обкладинка Majestic A5+

 - Розмір: 160х220 мм. 

 - Змінна обкладинка містить кишені для карток. 

 - Тип обкладинки: гнучкий (3).

 - Обкладинка доступна в усіх матеріалах та  

кольорах, крім рецикльованої шкіри.

 - Призначена для усіх моделей щоденників і  

блокнотів А5 формату.

Змінна обкладинка Majestic A5

DR1

DR2
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Приватні аксесуари



Бірки для багажу / Брелки 

60-61

51

Органайзер для електронних аксесуарів Портмоне для подорожей 

 

Гаманці 

Кардхолдери 

 

Візитниця кишенькова 

Обкладинки для паспорта 

52 53-55

58-60

64-69 69

56-57NEW

Ключниці 

62-63

Обкладинка для посвідчення водія

57 NEW

NEW

NEW NEW

NEW NEW
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ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ

NEW

Органайзер дозволить тримати під рукою компактно 

поскладані електронні гаджети й аксесуари як під час 

подорожі, так і в повсякденному користуванні. 

Багато кишень з еластичними фіксаторами та великий 

футляр на кнопку забезпечать надійне зберігання 

та зручний і швидкий доступ до них.

 - Розмір - 160х225 мм.  

 - Доступні всі матеріали та кольори,  

крім рецикльованої шкіри.

Органайзер 

для електронних аксесуарів

DP702



Зручне портмоне буде незамінним помічником для 

зберігання документів і грошей під час подорожі, 

а хлястик на кнопці забезпечить портмоне від 

випадкового розкривання.                                                                                                    

 - Розмір: 130х230 мм. 

 - П’ять кишень для карток, надійно захищених від 

випадання ремінцем на кнопці.

 - Кишеня для паспорта.

 - Окремі відділення для документів та банкнот.

 - Кишеня для монет на замку-блискавці.

 - Додатквоий тримач для ручки. 

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Портмоне для подорожі  

з хлястиком

DP602

DP612 функція RFID захисту*

53

Функція RFID захисту забезпечує блокування зчитування 

даних з електронних чіпів документів, паспортів та 

банківських карток з технологією безконтактної оплати.

*
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Зручне портмоне буде незамінним помічником для 

зберігання документів і грошей під час подорожі.                                                                                                    

 - Розмір: 125х230 мм.

 - Три кишені для карток.

 - Кишеня для паспорта.

 - Відділення для документів і банкнот.                                                      

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Функція RFID захисту забезпечує блокування зчитування 

даних з електронних чіпів документів, паспортів та 

банківських карток з технологією безконтактної оплати.

*

Портмоне для подорожі

DP502

DP512 функція RFID захисту*

ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ
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Зручне портмоне для зберігання документів і 

грошей під час подорожі. 

 - Розмір: 110х220 мм.

 - Три кишені для карток.

 - Окрема кишеня для паспорта.

 - Відділення для документів і банкнот.

 - Доступні всі матеріали та кольори.

Портмоне для подорожі стандарт

DPN0S

DPN1S функція RFID захисту*

Компактне портмоне з натуральної шкіри Ібіца. 

Чотири кишені для карток, окрема кишеня для 

паспорта, відділення для документів і банкнот.                                                        

Портмоне доступне в усіх кольорах шкіри та 

поставляється в подарунковій коробці.

 - Розмір  – 106х212 мм.

Портмоне в подарунковій коробці

DPN2S0Z NEW
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ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ

Обкладинка містить кишеню для паспорта, дві 

кишені для карток і кишеню для документів.

 - Розмір: 104х142 мм.

 - Доступні всі матеріали та кольори.

Функція RFID захисту забезпечує блокування зчитування 

даних з електронних чіпів документів, паспортів та 

банківських карток з технологією безконтактної оплати.

*

Обкладинка для паспорта

DPS02

DPS12 функція RFID захисту*

Зручна обкладинка для паспорта з натуральної 

шкіри Ібіца. Обкладинка містить кишеню для 

паспорта, дві кишені для карток і кишеню для 

документів. Доступна в усіх кольорах шкіри та 

поставляється в подарунковій коробці.

 - Розмір  – 106х144 мм.

Обкладинка для паспорта в 

подарунковій коробці.

DPS2S0Z NEW
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Обкладинка містить кишеню для паспорта, дві 

кишені для карток і кишеню для документів.

 - Розмір: 104х142 мм.

 - Доступні всі матеріали та кольори.

Обкладинка для посвідчення водія

DPT02

 - Розмір: 95х135 мм.

 - Доступні всі матеріали та кольори.

Обкладинка для паспорта базова

DPI0S



ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ
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DP102

 - Розмір: 130х85 мм.

 - Чотири кишені для карток.

 - Кишеня для монет на замку-блискавці.

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Зажим для банкнот в середині гаманця та хлястик 

на кнопці забезпечують надійне зберігання купюр з 

швидким та зручним доступом до них. 

Гаманець 

із зажимом для банкнот

 - Розмір: 118х85 мм.

Мінімалістичний гаманець з натуральної шкіри Ібіца. 

Зажим для банкнот в середині гаманця забезпечує 

надійне зберігання купюр з швидким та зручним 

доступом до них. Додатково дві кишені для карток.

Доступний в усіх кольорах шкіри та поставляється в 

подарунковій коробці.

Гаманець із зажимом для банкнот 

в подарунковій коробці

DP12S0Z NEW
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Зручний і компактний гаманець для купюр та 

банківських карток.

Гаманець

 - Розмір: 90х110 мм. 

 - Дві кишені для карток.

 - Доступні всі матеріали та кольори.

DP20S

 - Розмір: 90х110 мм.

Зручний і компактний гаманець для купюр та 

банківських карток з натуральної шкіри Ібіца.

Доступний в усіх кольорах шкіри та 

поставляється в подарунковій коробці.

Гаманець 

в подарунковій коробці

DP22S0Z NEW
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ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ

Зручний і компактний гаманець для купюр,  

банківських карток та монет.

Гаманець

 - Розмір: 95х80 мм.

 - Дві кишені для карток. 

 - Додаткова кишеня для монет.

 - Доступні всі матеріали та кольори.

DP30S

 - Доступні всі матеріали та кольори.

Бірка для багажу

Прямокутна – 55х85 мм.

DPB0S
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NEW

Брелок

DPA0S

 - Розмір: 30х110 мм.

 - Доступний в усіх матеріалах та кольорах.

Брелок 

в подарунковій коробці.

 - Розмір: 30х110 мм.

 - Матеріал - натуральна шкіра Ібіца. 

 - Доступний в усіх кольорах шкіри  

та поставляється в подарунковій коробці.

DPA2S0Z NEW



ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ
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 - Розмір: 75х125 мм.

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

 - Розмір: 75х120 мм.

 - Доступні матеріали: лише рецикльована шкіра.

Ключниця на 6 карабінів Ключниця на 6 карабінів

DP402 DP40S
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NEWDP82S0Z

 - Розмір: 75х120 мм.

 -  Матеріал - натуральна шкіра Ібіца. 

 - Доступна в усіх кольорах шкіри  

та поставляється в подарунковій коробці.

 - Розмір: 80х140 мм. 

 - Матеріал - натуральна шкіра Ібіца. 

 - Доступна в усіх кольорах шкіри  

та поставляється в подарунковій коробці.

Ключниця на 4 кільця 

в подарунковій коробці

Ключниця 

в подарунковій коробці

NEWDP92S0Z
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ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ

 - Розмір: 75х106 мм. 

 - Кардхолдер містить прозору кишеньку для 

посвідчення та додаткові кишені для карток.

 - Доступний в усіх матеріалах та кольорах.

Кардхолдер кишеньковий бізнес

DC70S

 - Розмір: 112х75 мм.

 - Зручний і компактний кардхолдер для 

банківських карток та невеликої кількості купюр.

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Кардхолдер із зажимом  

для банкнот

DC402

DC412 функція RFID захисту*
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Функція RFID захисту забезпечує блокування зчитування 

даних з електронних чіпів документів, паспортів та 

банківських карток з технологією безконтактної оплати.

*

 - Розмір: 76х102 мм.

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Кардхолдер кишеньковий

DC602

DC612 функція RFID захисту*

NEWDC62S0Z

 - Розмір: 76х102 мм.

 -  Матеріал - натуральна шкіра Ібіца. 

 - Доступний в усіх кольорах шкіри  

та поставляється в подарунковій коробці.

Кардхолдер кишеньковий 

в подарунковій коробці
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ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ

NEWDC82S0Z

 - Розмір: 76х102 мм.

 -  Матеріал - натуральна шкіра Ібіца. 

 - Доступний в усіх кольорах шкіри  

та поставляється в подарунковій коробці.

Кардхолдер кишеньковий 

в подарунковій коробці

 - Розмір: 67х96 мм 

 - Кардхолдер доступний в усіх матеріалах  

та кольорах.

Кардхолдер кишеньковий

DC80S NEW
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 - Розмір: 107х75 мм.

 - Прозора кишеня для посвідчення.

 - Дві кишені для карток, зі зворотнього боку. 

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

 - Розмір: 75х107 мм.

 - Прозора кишеня для посвідчення.

 - Кишеня для карток, із зворотнього боку. 

 - Отвір для кріплення до карабіну.

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Кардхолдер з віконцем 

горизонтальний

Кардхолдер з віконцем 

вертикальний

DC202

DC102



 - Розмір: 107х75 мм.

 - Чотири кишені для карток, по дві з кожної сторони. 

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Кардхолдер двосторонній

DC302
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ПРИВАТНІ АКСЕСУАРИ

 - Розмір: 110х73 мм.

 - Кардхолдер для дисконтних карток містить 

пластикову вставку з 20 прозорими кишеньками, 

що вміщають 40 карток.

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Кардхолдер із хлястиком

DC502
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 - Розмір: 75х98 мм.

 - Кардхолдер для дисконтних карток містить 

пластикові вставки з 10 прозорими кишеньками, 

що вміщають 20 карток.

 - Доступні всі матеріали та кольори.

 - Розмір: 102х76 мм.

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім 

рецикльованої шкіри.

Кардхолдер кишеньковий люкс 

Star Line

Візитниця кишенькова

DCB0S

DCK02
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Продукція для бізнесу
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Папка конференційна А4 

стандарт

Папка конференційна А4 

стандарт плюс

 - Розмір  – 225х315 мм 

 - Папка містить змінний блокнот А4 на 50 аркушів,  

кишені для документів та карток, тримач ручки.

 - Тип обкладинки – тверда (1), м’яка (2). 

 - Доступна в усіх матеріалах та кольорах,  

крім рецикльованої шкіри.

DS203 DS303

 - Розмір  – 225х315 мм 

 - Папка містить змінний блокнот А4 на 50 аркушів,  

кишені для документів та карток, тримач ручки.

 - Тип обкладинки – тверда (1), м’яка (2). 

 - Доступна в усіх матеріалах та кольорах,  

крім рецикльованої шкіри.
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ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ

DS503

 - Розмір  – 155х210 мм 

 - Папка містить змінний блокнот А5 на 50 

аркушів, кишені для документів та карток, 

тримач ручки.

 - Тип обкладинки – тверда (1), м’яка (2)

 - Доступна в усіх матеріалах та кольорах, крім 

рецикльованої шкіри.

Папка конференційна А5

 - Розмір: 235х318 мм.

 - Папка містить 10 прозорих кишень А4.

 - Тип обкладинки: тверда (1), м’яка (2). 

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім  

рецикльованої шкіри.

Папка меню А4

DH103



 - Розмір: 130х230 мм.

 - Папка містить кишеню для рахунку.

 - Тип обкладинки: тверда (1), м’яка (2). 

 - Доступні всі матеріали та кольори, крім  

рецикльованої шкіри.

Папка для рахунку

DH503
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Підставки під напої

Квадратна – 90х90 ммDHA0S

Кругла – Ø 100 ммDHB0S
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МАТЕРІАЛИ ТА УПАКУВАННЯ

Шкіра ручної вичинки оброблена методом 

рослинного дубління. Шкіра має сертифікат якості 

та екологічної безпеки. Преміальні кольори шкіри 

відтворюють класичний стиль продукту.

Венеція

Натуральна шкіра

BL 
темно-коричневий

BK 
бордовий

B9 
чорний



Z4 
зелений

Iбіца

ZА 
коричневий

ZЕ 
золотий

ZК 
бордовий

Z1 
червоний

Z6 
синій

K4 
зелений
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B9 
чорний

Кортіна

K7 
темно-синій

KL 
темно-коричневий

KK 
бордовий

K9 
чорний



Вестерн

Кароліна

Натуре

За своєю еластичністю та міцністю наближається до натуральної 

шкіри. Перевагою рецикльованої шкіри є можливість виготовляти 

шматки практично будь-якого розміру та надавати їм довільної 

форми. Рецикльована шкіра підходить для виробництва аксесуарів та 

галантерейних товарів.

Рецикльована шкіра

WA 
коричневий

CK 
бордовий

YC 
світло-коричневий

W9 
чорний

C9 
чорний

YB 
кремовий
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МАТЕРІАЛИ ТА УПАКУВАННЯ



Астра

TY 
світло-блакитний

TP 
світло-рожевий

T5 
фісташковий

TQ 
світло-сірий
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Вінтаж

Cинтетична шкіра

A6 
синій

A1 
червоний

AS 
бузковий

A2 
помаранчевий

AV 
фіолетовий

AI 
салатовий

A4 
зелений

AH 
сірий

NEW
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МАТЕРІАЛИ ТА УПАКУВАННЯ

Прайм

P0 
білий

P1 
червоний

PL 
темно-коричневий

P7 
темно-синій

P4 
зелений

P9 
чорний

PK 
бордовий

P6 
синій

Емпайр

EA 
коричневий

E6 
синій

EK 
бордовий

E9 
чорний

E1 
червоний

EF 
срібний

E4 
зелений



SN 
блакитний

SQ 
світло-сірий
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Софт

S0 
білий

S6 
синій

S1 
червоний

S9 
чорний

Денім

I4 
зелений

I1 
червоний

IH 
сірий

I6 
синій

S2 
помаранчевий

SE 
золотий

SV 
фіолетовий

S4 
зелений

SZ 
платиновий
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МАТЕРІАЛИ ТА УПАКУВАННЯ

Небраска

Віннер

N0 
білий

X7 
темно-синій

NA 
коричневий

N1 
червоний

X9 
чорний

N6 
синій

NS 
бузковий

NV 
фіолетовий

NK 
бордовий

XA 
коричневий

N2 
помаранчевий

XM 
темно-червоний

N7 
темно-синій

NU 
туркусовий

NN 
блакитний

XQ 
світло-сірий

NY 
світло-блакитний

N4 
зелений

N9 
чорний

L9 
небраска лазер чорний/
червоний
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Принт

R9 
чорний

RQ 
світло-сірий

R1 
червоний

R6 
синій

RP 
світло-рожевий

RG 
рожевий

RH 
сірий

R2 
помаранчевий

R7 
темно-синій

RM 
темно-червоний

RY 
світло-блакитний

RR 
світло-бордовий

RV 
фіолетовий

RN 
блакитний

RI 
салатовий

RJ 
оливковий

R4 
зелений

R3 
жовтий

R8 
лимонний

RA 
коричневий



6 мм

0 
білий

В 
кремовий

Р
світло-рожевий

N 
блакитний

Q 
світло-сірий
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МАТЕРІАЛИ ТА УПАКУВАННЯ

Резинки

Ажурна

Плоска  
12 мм

1 
червоний

1 
червоний

I 
салатовий

3 
жовтий

K 
бордовий

H 
сірий

N 
блакитний

Н 
сірий

2 
помаранчевий

G 
рожевий

9 
чорний

Кругла  
2,5 мм

0 
білий

9 
чорний

2 
помаранчевий

N 
блакитний

1 
червоний

I 
салатовий

8 
лимонний

V 
фіолетовий

V 
фіолетовий

9 
чорний

5 мм

1 
червоний

6 
синій

9 
чорний

Н 
сірий



0 
білий
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Стрічки-ляссе  
(закладки)

атласне ткане

1 
червоний

8 
лимонний

V 
фіолетовий

2 
помаранчевий

I 
салатовий

N 
блакитний

3 
жовтий

G 
рожевий

9 
чорний

0 
білий

3 
жовтий

G 
рожевий

1 
червоний

6 
синій

V 
фіолетовий

2 
помаранчевий

I 
салатовий

H 
сірий

H 
сірий

Р 
світло-рожевий

В 
кремовий
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Подарункові коробки 225x170x25 mm

225x110x22 mm

155x110x22 mm

135x90x22 mm

140x75x27 mm

PO1

PO2

PO3

PO4

PO5

115x80x22 mmPO6

125x50x20 mmPO7



Всі логотипи і надруки, що виконанні на продукції в даному каталозі, мають 

лише інформаційний характер для ілюстрації можливості друку. Всі товари 

з каталогу поставляються без друку.

Фотографії продукції, що представлені в цьому каталозі є максимально 

наближеними, але не відповідають на 100% її реальному вигляду. Залишаємо 

за собою право змінювати без додаткового повідомлення специфікацію 

виробів, кольори і матеріали, а також упакування для будь-якого артикулу з 

данного каталогу.




