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Red Dot Design Award to, niezmiennie od roku 1955, najbardziej prestiżowa nagroda  
w świecie wzornictwa przemysłowego, zwana też często „Oskarem designu”. Każdego 
roku, jury złożone z cenionych ekspertów wybiera zwycięzców spośród kilku tysięcy 
zgłoszeń, które napływają do Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Niemczech. 



DLA CENIĄCYCH KLASYKĘ DLA MINIMALISTÓW DLA AKTYWNYCH

DLA MŁODYCH DLA CENIĄCYCH MARKI DLA NONKONFORMISTÓW



ELASTYCZNA 
OKŁADKA

Dla ceniących 
klasykę

Łatwy do ukrycia w kieszeni, a jednocześnie w każdej chwili gotowy 
służyć pomocą. Przypomina istotne fakty, zapamiętuje nowe, ważne 
informacje. Jak niezawodny asystent. Pismo ręczne dodatkowo niesie 
ze sobą siłę i zdecydowanie charakteru autora. Ten notes jest częścią 
mojego wizerunku. Jest ze mną spójny, jak mój zegarek czy garnitur  
– najbardziej ekskluzywny w swojej prostocie.

Źródło wiedzy, stylu i wizerunku,
niczym dobrze skrojony garnitur.



DESIGN

Dla minimalistów

Lubię minimalistyczny design. Staranne wykończenie w najdrobniejszym detalu daje 
poczucie ekskluzywności i jakości. Charakter wyrażony w żywym kolorze wystarczy. 

Doskonałe wykończenie krawędzi notatnika i gładka, aksamitna okładka tworzą jednolitą 
bryłę, która zachwyca prostotą. Nawet nie muszę w nim pisać w danym momencie.  

Lubię na niego patrzeć, wiem, że świetnie dopełnia mój minimalistyczny styl.

KOLOR 
PO BRZEGI

Im mniej szczegółów, tym lepiej. 
Prostota wystarczy.  

W prostej formie tkwi piękno.



BARWNA 
WYKLEJKA

FUNKCJONALNA
KIESZEŃ

Ten kolor jest czystym odzwierciedleniem mojego 
charakteru. Mam wszystkie! Używam ich w zależności 
od nastroju. W każdej chwili mogę zapisać myśli 
spontanicznie pojawiające się w głowie. Inspiracją 
może być wszystko: kształt kałuży, uśmiech przyjaciela, 
energetyczny dźwięk czy napis na murze. Inspirujące 
liście chowam do kieszeni na końcu notesu, a wyrwane 
fragmenty gazet zabezpieczam wygodną gumką, żeby 
nie wypadły. Inspiruje mnie też niesamowity kolor  
i forma tego notesu. To skarbnica moich myśli.

Dla młodych
Jak ujarzmić niespokojnego  
ducha? Oto prostota  
i funkcjonalność w służbie 
szaleństwu. 



Dla ceniących marki
Prawdziwa marka nie potrzebuje krzykliwej formy. Prawdziwa marka niesie ze sobą gwarancję
dbałości o szczegóły i dopasowania się do wymagań klienta, gwarancję zadowolenia płynącego
z najwyższej jakości. Korzystanie z marki zobowiązuje. Marka notatnika jest elementem budowania
wizerunku posiadacza. Zapisywanie informacji też powinno odbywać się w dobrym stylu.

PRAKTYCZNE 
DODATKI

POLE
DO POPISU

Brand to nie tylko wizerunek.  
Brand to gwarancja jakości. 



Dla aktywnych

Energia tkwiąca w Qbooku jest dla mnie jak bateria! Uwielbiam jego prostą formę i żywe 
kolory! Funkcjonalne dodatki, jak kieszeń na papiery, gumka czy „uszko” na długopis. Ale 
prawdziwym hitem jest połyskliwe, przezroczyste etui, które pozwala mi zabrać go wszędzie 
bez ryzyka poplamienia czy zamoczenia. Dzięki niemu mój Qbook, mimo niesamowitego 
tempa życia, wciąż pozostaje jak nowy i częstuje energią.

Całe życie w biegu – lubię ten pęd – nie każdy  
notatnik za mną nadąża. 

PRZEJRZYSTE 
ETUI

DWA FORMATY



PRAKTYCZNA 
PERFORACJA

W KRATKĘ  
LUB GŁADKI

Dla nonkonformistów
Sztywne okładki, sztywna forma, oprawa w skórę to stylistyka dla formalistów albo tradycjonalistów.
Nie akceptuję sztampowych rozwiązań, szablonowego podejścia czy tego co mają wszyscy. Myślę
nieszablonowo, obserwuję nieszablonowo, zapisuję nieszablonowo. Mój notes jest odzwierciedleniem
mojego charakteru. Wyrazisty kolor, oszczędna forma. Czuję w nim siłę argumentu, który wcale nie musi 
być wyrażony wprost. Po prostu czuję, że to jest dobre.

Miejsce do zapisywania ma być moje. Tylko moje.  
Nie wchodzę w szablony.



ELASTYCZNA  
OKŁADKA

Giętka, aksamitnie  
gładka okładka

Krawędzie w kolorze 
okładki. Do wyboru sześć 
zdecydowanych kolorów

DESIGN Bok wraz z okładką tworzą 
geometryczną, prostą bryłę

KOLOR 
PO BRZEGI

BARWNA  
WYKLEJKA

Wyklejka w kolorze  
okładki i brzegów 
bloku

Praktyczna kieszeń 
na ważne notatki lub 
wizytówki

FUNKCJONALNA
KIESZEŃ

Elastyczna opaska  
okalająca notatnik

POLE
DO POPISU

Objętość 
192 strony, w tym 
16 perforowanych

PRAKTYCZNE 
DODATKI

PRZEJRZYSTE  
ETUI

Przezroczyste 
minimalistyczne 
opakowanie

DWA FORMATY Do wyboru format A4 lub A5

PRAKTYCZNA 
PERFORACJA

Łatwe wydzieranie
fragmentów stron

W KRATKĘ  
LUB GŁADKI

Do wyboru

Czerwony, pomarańczowy, 
niebieski, limonkowy, 
popielaty i czarny

KOLORY
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