
EXCLUSIVE



Alwani
Tote Bag

You can buy happiness.
It’s called Alwani Tote Bag

Alwani handbag hadir untuk melengkapi 
penampilanmu menjadi lebih sempurna.

Terbuat dari material Kanvas Premium yang 
ringan dan tahan lama sehingga tak perlu 
khawatir membawa barang banyak dan berat 
dengan motif Mozaik Islam yang memberikan 
kesan classic dan elegan. Dilengkapi dengan 
sling yang nyaman, serta logogram elzatta 
yang cantik, handbag ini cocok untuk
digunakan dalam berbagai acara seperti hang 
out, pergi ke pesta, ataupun untuk berangkat 
kerja.

Harga: Rp529.000

Bahan  : Kanvas Premium
Bahan Sling : Premium Synthetic Leather
Ukuran : 39 x 30 x 13 cm
Panjang Sling : 64 x 2,5 cm
Berat  : 303 gram

Alwani Tote Bag
Alwani Pillowcase



AlwaniAlwani
PillowcaseHandBag

It’s all about the bag! Perubahan detail kecil dapat menjadikan 
nuansa ruangan jauh berbeda.

Alwani Pillowcase hadir untuk meng-
upgrade ruanganmu menjadi lebih
elegan. Terbuat dari Kanvas Premium 
yang lembut dengan varian warna
seperti fuchsia, lime, milo dan purple, 
dapat dipilih sesuai dengan warna
dominan yang ada pada ruangan-mu.

Tampil mengesankan? Padukan outfitmu
dengan Alwani Handbag.

Terbuat dari material Kanvas Premium yang 
ringan dan tahan lama sehingga tak perlu 
khawatir membawa barang banyak dan berat 
dengan motif Mozaik Islam yang memberikan 
kesan classic dan elegan. Dilengkapi dengan 
sling yang nyaman dan emboss gold yang 
menawan, tote bag ini cocok untuk digunakan 
dalam berbagai acara seperti hang out, pergi 
ke pesta, ataupun untuk berangkat kerja.

*include box

Harga: Rp279.000 Rp219.000

Bahan  : Kanvas Premium
Ukuran : 40x40cm

Harga: Rp529.000

Bahan  : Kanvas Premium
Bahan Sling : Premium Synthetic Leather
Ukuran : 30 x 45 x 16 cm
Panjang Sling : 66 x 1,5 cm
Berat  : 330 gram



Alwani Hard Cover Notebook



AlwaniAlwani
Notes

Hard Cover Notebook

Make today Amazing! It’s time to write
a new story!

Siapapun dari kita pasti memiliki banyak 
rencana indah, inilah saat yang tepat untuk 
menulis rencanamu dalam Alwani Hard 
Cover Notebook.

Dengan cover yang tebal, notebook ini tak 
akan mudah lecek ataupun sobek.

Terkadang, satu-satunya cara untuk lebih
memaknai hari adalah dengan menuliskan 
apa yang terjadi hari ini, disela rasa lelah 
pasti ada keajaiban Allah di dalamnya.

Tuliskan segala rencana dan apapun yang 
terjadi hari ini pada Alwani Notes. Dengan 
Cover yang terbuat dari Kanvas Premium 
Elzatta yang dapat diganti isinya, notes 
cantik ini akan bisa digunakan
terus-menerus.

Harga: Rp179.000 Harga: Rp29.000

Bahan  : Kanvas Premium
Ukuran : 44x23mm

Bahan  : Hard Cover
Ukuran : 148x250mm
Halaman : 100 Lembar



Alwani
Soft Cover Notebook

Sometimes only paper will 
listen to you!

Notebook menjadi bagian esensi dari
kehidupan kita, walaupun saat ini teknologi 
sudah berkembang namun tak ada yang bisa 
mengalahkan bagaimana notebook dapat  
membantu untuk mengembangkan banyak 
ide hingga curahan hati.

Dengan softcover, notebook alwani sangat 
ringan untuk dibawa kemanapun dan dapat 
diselipkan sehingga tak akan memakan
tempat di dalam tas ataupun lacimu! 

Harga: Rp19.000

Bahan  : Soft Cover
Ukuran : 148x250mm
Halaman : 100 Lembar



Alwani Make Up Pouch
Alwani Touch Up Pouch

Alwani
Make Up Pouch

Organize your stuff sekarang 
jadi lebih mudah karena ada 
Pouch Alwani. 

Terbuat dari Kanvas Premium Elzatta, Pouch ini 
bisa dibawa kemanapun. Dengan bentuk yang 
compact walaupun terlihat kecil pouch ini dapat 
menampung banyak sekali barang. Melengkapi 
koleksi alwani lainnya, motif mozaik islam yang 
classic dan elegan hadir juga pada pouch ini.

Harga: Rp129.000

Bahan  : Kanvas Premium
Ukuran : 25x15cm



Alwani
Touch Up Pouch

Perlu wadah compact yang 
lebih kecil dari pouch?
Alwani touch up pouch
adalah solusinya!

Terbuat dari Kanvas Premium Elzatta, touch up 
pouch ini memiliki desain yang lebih kecil dari 
pouch manapun. Dengan motif mozaik islam 
yang classic dan elegan, touch up pouch ini 
dapat digunakan untuk menjadi wadah make 
up hingga alat tulis.

Harga: Rp129.000

Bahan  : Kanvas Premium
Ukuran : 24x6cm



AlwaniSajadah

Pocket

Ibadah lebih tenang ketika 
berpergian karena ada
Sajadah Alwani Pocket.

Dengan desain khusus yang dapat dilipat 
menjadi ukuran sangat kecil, Sajadah 
Alwani Pocket dapat dibawa kemanapun 
dan digunakan kapanpun.

Bahan Sajadah yang terbuat dari Taslan
Premium dengan nanoteknologi yang
menjadikan sajadah ini water resistant, 
anti noda dan jamur, cepat kering dan 
tahan lama.

Harga: Rp199.000

Bahan  : Taslan
Ukuran : 48x92cm
Ukuran setelah dilipat : 16,5 X 10 cm








