Kolekcja galanterii o uniwersalnej i ponadczasowej formie. Dedykowana osobom ceniącym najwyższą
jakość i elegancję. Produkty stanowią rodzaj funkcjonalnego przenośnego biura. Charakteryzują się
praktycznie zaprojektowanym wnętrzem z licznymi kieszeniami, bez zbędnych ozdobników. Kolekcja
idealna dla ludzi biznesu.
The collection of leather goods in universal and timeless form. Dedicated for people who appreciate
the highest quality and elegance. Products constitute a kind of a functional mobile office. Characterized
by a practical interior design with numerous pockets without unnecessary decorations. An ideal
collection for business people.
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Be Elegant etui / case
NR. KATALOGOWY

PL-101

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 95 x 65 mm

Wizytownik wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej posiadający metalowe wstawki, wewnątrz miejsce na 20 szt.
wizytówek, klapka zamykana na magnes.

Wymiary/ size: 100 x 65 mm

A high quality real leather business card case with two metal insets, inside there is a space for twenty business cards.
Fastened with a magnet snap.

Wizytownik wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej posiadający metalowe wstawki, wewnątrz miejsce na 20 szt.
wizytówek, klapka zamykana na magnes.

A high quality real leather business card case with two metal insets, inside there is a space for twenty business cards.
Fastened with a magnet snap.

NR. KATALOGOWY

PL-102

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 95 x 65 mm

Wymiary/ size: 130 x 60mm

Etui na klucze z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada
6 miejsc na klucze, 3 kieszonki wewnątrz, zamknięcie na
zatrzask.

3

PL-103
PL-213

A high quality genuine leather key holder, snap fastened with
space for six keys, three inner pockets.

Papierośnica wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, metalowy korpus, 14 miejsc na papierosy, zamknięcie na zatrzask.

PL-107

A high quality real leather cigarette case, metal body with
a space for fourteen cigarettes, snap fastened.
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NR. KATALOGOWY

PL-109

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 90 x 65 mm

Wizytownik wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej,
wewnątrz miejsce na 20 szt. wizytówek.

Wymiary/ size: 160 x 80 mm

A high quality genuine leather business card case with space for twenty business cards.

Etui na okulary wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, może pełnić funkcje etui na długopisy, zamykane
na zatrzask.

A high quality real leather glasses holder, snap fastened, may
also serve as a pen holder.

NR. KATALOGOWY

PL-111

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 170 x 80 mm

Wymiary/ size: 100 x 75 mm

Etui na okulary z wysokiej jakości skóry naturalnej. Może
pełnić funkcje etui na długopisy. Zamykane na zatrzask.
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PL-112
PL-213

A high quality real leather business card case with space for
twenty business cards and three credit cards.

Etui na okulary wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, miękki materiał wewnątrz, twarda obudowa.

PL-113

A high quality real leather glasses holder soft material inside, hard cover.
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NR. KATALOGOWY

PL-114

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 160 x 55 mm

Etui na długopisy, wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, miejsce na długopisy 3szt. Etui zamykane
na suwak.

Wymiary/ size: 120 x 75 mm

A high quality real leather pen holder with space for three
pens, zip fastened.

Etui na karty kredytowe wykonane z wysokiej jakości skóry
naturalnej, posiada 1 miejsce na banknoty, 10 miejsc na
karty kredytowe, 2 dodatkowe kieszenie, całość zapinana
na zatrzask.

A high quality real leather credit card holder, snap fastened
with a banknote compartment, a space for ten credit cards,
two additional pockets.

NR. KATALOGOWY

PL-115

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 160 x 55 mm

Wymiary/ size: 120 x 90 mm

Etui na dokumenty, wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, 1 miejsce na dowód rejestracyjny, 2 miejsca na dowód osobisty i prawo jazdy, 1 dodatkowa kieszeń.
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PL-133
PL-213

A high quality real leather document holder with space for
a car registry document, two places for ID and a driving licence, one additional pocket.

Etui na długopisy wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 3 miejsca na długopisy, zamknięcie na zatrzask.

PL-138

A high quality real leather pen holder, snap fastened with
a space for three pens.

8

Be Elegant etui / case

Be Elegant etui / case
NR. KATALOGOWY

PL-140

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 100 x 65mm

Wizytownik wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej
posiadający metalowe wstawki, wewnątrz miejsce na 20
szt. wizytówek, klapka zamykana na magnes.

Wymiary/ size: 165 x 85 mm

A high quality real leather business card case with two metal insets, inside there is a space for twenty business cards.
fastened witha magnet snap.

Etui na okulary z wysokiej jakości skóry naturalnej. Może
pełnić funkcje etui na długopisy. Zamykane na zatrzask.

A high quality genuine leather glasses holder, snap fastened,
may also serve as a pen holder.

NR. KATALOGOWY

PL-178

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 160 x 55 mm

Etui na długopisy wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 3 miejsca na długopisy.
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PL-181
PL-213

Wymiary/ size: 255 x 120 mm

A high quality real leather penholder with space
for three pens.

Etui na wizytówki wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, 160 miejsc na wizytówki otrzymane, 4 dodatkowe kieszenie w tym 2 przeźroczyste, całość zamykana na zatrzask.

PL-194

A high quality real leather credit card holder, snap fastened
with a space for 160 received credit cards, four additional
pockets, two of them transparent.
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Be Elegant etui / case
NR. KATALOGOWY

PL-195

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 100 x 55 mm

Etui na klucze wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej,
4 miejsca na klucze, 2 dodatkowe zaczepy na zewnątrz,
całość zamykana na zatrzask.

Wymiary/ size: 195 x 110 mm

A high quality real leather key holder, snap fastened with
a space for four keys, two additional holders outside.

Etui na wizytówki wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 60 miejsc na wizytówki, 2 miejsca na karty
kredytowe, 2 dodatkowe kieszenie.

A high quality real leather credit card holder with a space for
sixty credit cards, two credit cards, two additional pockets.

NR. KATALOGOWY

PL-203

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 130 x 20 mm

Wymiary/ size: 100 x 45 mm

Brelok do kluczy wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej.
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PL-204
PL-213

A high quality real leather key fob.

Brelok do kluczy wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej.

PL-207

A high quality real leather key fob.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-213

Wymiary/ size: 100 x 60 mm

Wizytownik z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada metalowe wstawki, 20 miejsc na wizytówki, klapkę zamykaną
na magnes.

Wymiary/ size: 135 x 70 mm

A high quality genuine leather business card case with two
metal insets, inside there is a space for twenty business cards.
Fastened with a magnet snap.

Etui na karty kredytowe z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 10 miejsc na karty kredytowe oraz 2 dodatkowe kieszenie.

A high quality genuine leather credit card holder, with space for ten credit cards and two additional pockets.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-214

Wymiary/ size: 100 x 75 mm

Wymiary/ size: 100 x 75 mm

Wizytownik z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 6
miejsc na wizytówki, 2 miejsca na karty kredytowe, 2 dodatkowe kieszenie, w tym jedną przeźroczystą np. na dowód osobisty.
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PL-213
PL-215

A high quality genuine leather business card case with space for six business cards and four credit cards, one of them
transparent for an ID.

Wizytownik z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 20
miejsc na wizytówki, 2 miejsca na karty kredytowe, w tym
jedno przeźroczyste np. na dowód osobisty.

PL-221

A high quality genuine leather business card case with space for 20 business cards and two credit cards, one of them
transparent for an ID.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-104

Wymiary/ size: 105 x 90 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, Wewnątrz
2 kieszenie na banknoty, 1 na monety, 4 miejsca na karty
kredytowe, portfel zamykany na zatrzask

Wymiary/ size: 95x 85 mm

A high quality real leather wallet. with two banknote pockets
and a pocket for coins. Space for four credit cards, the wallet is snap fastened.

Bilonówka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, wewnątrz 1 duża kieszeń na bilon, 1 kieszeń na banknoty, 6 miejsc
na karty kredytowe

A high quality natural leather coin holder witha a spacious
compartment for coins one banknote pocket and a space for
six credit cards.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-105

Wymiary/ size: 75 x 85 mm

Wymiary/ size: 110 x 90 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej,
Wewnątrz 2 kieszenie na banknoty, 1 na monety, 6 miejsc
na karty kredytowe.
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PL-213
PL-106

A high quality natural leather wallet with two banknote pockets and a pocket for coins. Space for six credit cards.

Bilonówka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
duże miejsce na bilion, 1 dodatkowa kieszeń, zamknięcie
na zatrzask.

PL-108

A high quality real leather coin holder with a spacious place
for coins, one additional pocket, snap fastened.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-116

Wymiary/ size: 75 x 85 mm

Bilonówka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
duże miejsce na bilion, 1 dodatkowa kieszeń, zamknięcie
na zatrzask.

Wymiary/ size: 120 x 95 mm

A high quality real leather coin holder with a spacious place
for coins, one additional pocket, snap fastened.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, 2 kieszenie na banknoty, 7 miejsc na karty kredytowe, duże miejsce
na monety, 4 dodatkowe kieszenie

A high quality natural leather wallet with two banknote pockets
and a spacious pocket for coins. Space for seven credit cards,
four additional pockets.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-117

Wymiary/ size: 110 x 90 mm

Wymiary/ size: 100 x 85 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, 1 kieszeń
na banknoty, 1 kieszeń na monety zamykana na suwak,
kieszenie na karty kredytowe 5 szt. w tym 1 przeźroczysta, 2
dodatkowe kieszenie, zamknięcie na zatrzask.
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PL-213
PL-118

A high quality natural leather wallet with one banknote pocket and a zip fastened pocket for coins. Space for five credit cards. one transparent, two additional pockets, the wallet is snap fastened.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, 2 kieszenie na banknoty w tym jedna zamykana na suwak, kieszeń na bilon, 6 miejsc na karty kredytowe, 6 dodatkowych
kieszeni w tym jedna przeźroczysta.

PL-120

A high quality natural leather wallet with two banknote pockets (one zip fastened) and a pocket for coins. Space for six
credit cards, six additional pockets, one of them transparent.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-121

Wymiary/ size: 120 x 85 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, 2 kieszenie na banknoty z czego 1 zamykana na suwak, miejsce na monety, 6 miejsc na karty kredytowe, 3 dodatkowe
kieszenie z czego jedna przeźroczysta

Wymiary/ size: 120 x 90 mm

A high quality natural leather wallet with two banknote pockets
(one zip fastened) and a pocket for coins. Space for six credit cards, three additional pockets, one of them transparent.

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
2 kieszenie na banknoty, bigiel na monety na zewnątrz, 4
miejsca na karty kredytowe, 4 dodatkowe kieszenie, 1 przeźroczysta, całość zapinana na zatrzask

A high quality natural leather purse, snap fastened with
a banknote pocket and a snap fastened pocket for coins
outside. Space for four credit cards, four additional pockets,
one of them transparent.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-122

Wymiary/ size: 120 x 90 mm

Wymiary/ size: 120 x 95 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, 2 kieszenie na banknoty z czego jedna zamykana na suwak,
miejsce na monety zamykane na suwak, 6 miejsc na karty kredytowe, 2 dodatkowe kieszenie z czego jedna przeźroczysta..
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PL-213
PL-123

A high quality natural leather wallet with two banknote pockets (one zip fastened) and a pocket for coins, zip fastened. Space for six credit cards, two additional pockets, one
of them transparent.

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
1 kieszeń na banknoty, bigiel na monety wewnątrz, 6 miejsc
na karty kredytowe, 8 dodatkowych kieszeni, w tym 1 zamykana na suwak i 1 przeźroczysta, całość zapinana na zatrzask

PL-124

A high quality natural leather purse, snap fastened with
a banknote pocket and a snap fastened pocket for coins
outside. Space for six credit cards, eight additional pockets,
one of them transparent and the other zip fastened.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-125

Wymiary/ size: 190 x 100 mm

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
3 kieszenie na banknoty, duże miejsce na monety zamykane na suwak, 6 miejsc na karty kredytowe, 6 dodatkowych
kieszeni,z czego 2 przeźroczyste oraz 1 zamykana na suwak,
całość zapinana na zatrzask

Wymiary/ size: 140 x 100 mm

A high quality natural leather purse, snap fastened with three
banknote pockets and a spacious, snap fastened pocket for
coins. Space for six credit cards, six additional pockets, two
of them transparent and one zip fastened.

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 1 kieszeń na banknoty, bigiel na monety wewnątrz,
10 miejsc na karty kredytowe w tym jedno przeźroczyste, 6
dodatkowych kieszeni, całość zapinana na zatrzask.

A high quality natural leather purse, snap fastened with a banknote pocket and a snap fastened pocket for coins outside.
Space for ten credit cards, one of them transparent, six additional pockets.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-126

Wymiary/ size: 145 x 85 mm

Wymiary/ size: 140 x 100 mm

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej
1 kieszeń na banknoty, bigiel monety na zewnątrz, 9 miejsc
na karty kredytowe w tym 1 przeźroczyste, 1 dodatkowa
kieszeń, całość zapinana na zatrzask
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PL-213
PL-127

A high quality natural leather purse, snap fastened with a banknote pocket and a pocket for coins outside. Space for nine
credit cards, one of them transparent, one additional pocket

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 1 kieszeń na banknoty, bigiel na monety na zewnątrz,
11 miejsc na karty kredytowe w tym 1 przeźroczyste, 3 dodatkowe kieszenie, całość zapinana na zatrzask

PL-128

A high quality natural leather purse, snap fastened with a banknote pocket and a snap fastened pocket for coins outside.
Space for eleven credit cards, one of them transparent, three
additional pockets.

22

Be Elegant

portfele / wallets

Be Elegant

portfele / wallets
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-129

Wymiary/ size: 140 x 100 mm

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 2 kieszenie na banknoty, bigiel na monety wewnątrz,
5 miejsc na karty kredytowe, 6 kieszeni dodatkowych w tym
1 na suwak, całość zapinana na zatrzask

Wymiary/ size: 140 x 100 mm

A high quality natural leather purse, snap fastened with two
banknote pockets and a snap fastened pocket for coins outside. Space for five credit cards, six additional pockets, one
of them zip fastened.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada
1 kieszeń na banknoty, kieszeń na monety zamykana na suwak, 12 miejsc na karty kredytowe, 4 dodatkowe kieszenie.

A high quality natural leather wallet with one banknote pocket and a zip fastened pocket for coins. Space for twelve
credit cards, four additional pockets.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-130

Wymiary/ size: 125 x 95 mm

Wymiary/ size: 120 x 100 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada
1 kieszeń na banknoty, 1 kieszeń na monety, 3 miejsca na
karty kredytowe, dodatkowo wyjmowane etui na dowód
rejestracyjny i prawo jazdy, 3 dodatkowe kieszenie w tym
jedna przeźroczysta
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PL-213
PL-132

A high quality natural leather wallet with a banknote pocket,
a coin pocket, three spaces for credit cards, aditional removeable case for car registration card and a driving licence,
three additional pockets of which one is transparent.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 miejsca na banknoty, 1 miejsce na monety, 8 miejsc
na karty kredytowe, 5 dodatkowych kieszeni w tym 1 przeźroczysta, całość zapinana na zatrzask

PL-134

A high quality natural leather wallet, snap fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for eight credit cards, five additional pockets including a transparent one.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-143

Wymiary/ size: 130 x 100 mm

Wizytownik z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada metalowe wstawki, 20 miejsc na wizytówki, klapkę zamykaną
na magnes.

Wymiary/ size: 135 x 70 mm

A high quality natural leather wallet with a banknote pocket
and a pocket for coins. Space for three credit cards, five additional pockets, two of them zip fastened.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 1 kieszeń na banknoty, 1 dużą kieszeń na monety, 8
miejsc na karty kredytowe, 6 dodatkowych kieszeni w tym
1 przeźroczysta, całość zapinana na zatrzask.

A high quality natural leather wallet, snap fastened with
a banknote pocket and a spacious pocket for coins. Space for eight credit cards, six additional pockets including
a transparent one.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-145

Wymiary/ size: 120 x 90 mm

Wymiary/ size: 130 x 100 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 duże miejsce na monety, 8 miejsc na karty kredytowe,7 dodatkowych kieszeni
w tym 1 zamykana na suwak oraz 3 przeźroczyste, miejsce na dowód osobisty.
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PL-213
PL-154

A high quality natural leather wallet 2 with two banknote pockets and a spacious pocket for coins. Space for eight credit cards, seven additional pockets, one of them zip fastened and three transparent, place for an ID.

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 2 kieszenie na banknoty, bigiel na monety na zewnątrz, 5 miejsc na karty kredytowe w tym 1 przeźroczyste,
całość zapinana na zatrzask.

PL-157

A high quality natural leather purse, snap fastened with two
banknote pockets and a snap fastened pocket for coins outside. Space for five credit cards, one of them transparent.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-158

Wymiary/ size: 130 x 95 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 1 kieszeń na banknoty, 1 duża kieszeń na monety, 6 miejsc na karty kredytowe, 5 dodatkowych kieszeni
w tym 2 przeźroczyste.

Wymiary/ size: 145 x 105 mm

A high quality natural leather wallet with a banknote pocket
and a spacious pocket for coins. Space for six credit cards,
five additional pockets, two of them transparent.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 1 kieszeń na banknoty, 1 kieszeń na monety, 4
miejsca na karty kredytowe, 5 dodatkowych kieszeni,
wewnątrz wyjmowana wkładka na 7 kart kredytowych
oraz na dowód rejestracyjny.

A high quality natural leather wallet with a banknote pocket
and a pocket for coins. Space for four credit cards, five additional pockets, inside there is a removeable inset for seven
credit cards and a car registration documents.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-159

Wymiary/ size: 118 x 115 mm

Wymiary/ size: 140 x 110 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada
1 kieszeń na banknoty, 1 na monety, 10 miejsc na karty kredytowe w tym 1 przeźroczyste, 8 dodatkowych kieszeni, miejsce na dowód rejestracyjny, całość zapinana na zatrzask.
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PL-213
PL-160

A high quality natural leather wallet, snap fastened with
a banknote pocket and a pocket for coins. Space for ten
credit cards, one of them transparent, eight additional pockets, a place for a car registration document.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 1 kieszeń na banknoty, 9 miejsc na karty kredytowe, 8
kieszeni w tym 1 zamykana na suwak, uchwyt na długopis.

PL-161

A high quality natural leather wallet with a banknote pocket,
space for nine credit cards, eight additional pockets, one of
them zip fastened, a pen holder.
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NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-166

Wymiary/ size: 110 x 90 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 na monety, 7 miejsc na karty kredytowe w tym 1 przeźroczyste, 3 dodatkowe kieszenie, całość zamykana na zatrzask.

Wymiary/ size: 120 x 90 mm

A high quality natural leather wallet, snap fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for seven credit cards, one of them transparent, three additional pockets.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 na monety, 9 miejsc na karty kredytowe w tym 2 przeźroczyste, 4 dodatkowe kieszenie, 1 przeźroczyste miejsce na dowód rejestracyjny, całość
zamykana na zatrzask.

A high quality natural leather wallet, snap fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for nine
credit cards, two of them transparent, four additional pockets, a transparent place for a car registration document.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-187

Wymiary/ size: 120 x 80 mm

Wymiary/ size: 185 x 100 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 5 kieszeni na banknoty w tym 1 zamykana na suwak, 12
miejsc na karty kredytowe w tym jedna przeźroczysta, duży
bigiel na monety wewnątrz, dodatkowe 2 kieszenie, całość
zamykana na zatrzask.
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PL-213
PL-188

A high quality natural leather wallet, snap fastened with five
banknote pockets, one zip fastened, space for twelve credit cards, one of them transparent, a big snap fastened pocket for coins inside, two additional pockets.

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
1 kieszeń na banknoty; bigiel na monety na zewnątrz, 11
miejsc na karty kredytowe w tym 1 przeźroczyste, 2 dodatkowe kieszenie, całość zapinana na zatrzask.

PL-189

A high quality natural leather wallet, snap fastened with
a banknote pocket and a pocket snap fastened pocket for
coins outside. Space for eleven credit cards, one of them
transparent, two additional pockets.
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NR. KATALOGOWY

PL-190

Wymiary/ size: 130 x 100 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 duże miejsce na monety, 8
miejsc na karty kredytowe,7 dodatkowych kieszeni w tym
1 zamykana na suwak oraz 3 przeźroczyste, miejsce na dowód osobisty, całość zamykana na suwak.

Wymiary/ size: 105 x 85 mm

A high quality natural leather wallet 2 with two banknote pockets and a spacious pocket for coins. Space for eight credit cards, seven additional pockets, one of them zip fastened and three transparent, place for an ID .

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 1 kieszeń na banknoty, 1 kieszeń na monety, 5 miejsc
na karty kredytowe z czego 1 przeźroczysta całość zamykana na zatrzask

A high quality natural leather wallet, snap fastened with
a banknote pocket and a pocket for coins. Space for five
credit cards, one of them transparent.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-191

Wymiary/ size: 150 x 90 mm

Wymiary/ size: 120 x 95 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 kieszeń na monety, 10 miejsc
na karty kredytowe w tym 3 przeźroczyste, 2 dodatkowe
kieszenie, całość zamykana na suwak.
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PL-213
PL-192

A high quality natural leather wallet, zip fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for ten credit cards, three of them transparent, two additional pockets.

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 1 kieszeń na banknoty, 1 kieszeń na monety na zewnątrz zamykana na suwak, 15 miejsc na karty kredytowe
z czego 2 przeźroczyste, 3 dodatkowe kieszenie, całość zamykana na zatrzask.

PL-196

A high quality natural leather purse, snap fastened with a banknote pocket and a zip fastened pocket for coins. Space for
fifteen credit cards, two of them transparent, three additional pockets.
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NR. KATALOGOWY

PL-197

Wymiary/ size: 110 x 75 mm

Portmonetka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 1 kieszeń na banknoty, 1 kieszeń na monety zamykana na suwak, 6 miejsc na karty kredytowe w tym 1 przeźroczyste, całość zamykana na zatrzask

Wymiary/ size: 125 x 100 mm

A high quality natural leather purse, snap fastened with a banknote pocket and a zip fastened pocket for coins. Space for
six credit cards, one of them transparent.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 kieszeń na monety, 7 miejsc
na karty kredytowe w tym 1 przeźroczysta, 5 dodatkowych
kieszeni w tym 1 na suwak i 1 przeźroczysta, całość zamykana na zatrzask.

A high quality natural leather wallet, snap fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for seven
credit cards, one of them transparent, five additional pockets,one of them zip fastened another transparent.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-198

Wymiary/ size: 120 x 100 mm

Wymiary/ size: 110 x 85 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 1 kieszeń na banknoty, 3 kieszenie na karty kredytowe,
32 miejsca na wizytówki, 4 dodatkowe kieszenie w tym jedna przeźroczysta, całość zamykana na zatrzask.
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PL-213
PL-199

A high quality natural leather wallet, snap fastened with
a banknote pocket and a space for three credit cards, 32 business cards, four additional pockets, one of them transparent.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 kieszeń na monety, 6 miejsc
na karty kredytowe, 7 dodatkowych kieszeni z czego 1 przeźroczysta, całość zamykana na zatrzask.

PL-200

A high quality natural leather wallet, snap fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for six credit cards, seven additional pockets, one of them transparent.
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NR. KATALOGOWY

PL-206

Wymiary/ size: 110 x 85 mm

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 1 kieszeń na banknoty, 9 miejsc na karty kredytowe, 5
dodatkowych kieszeni, z czego 3 przeźroczystych

Wymiary/ size: 135 x 90 mm

A high quality natural leather wallet with a banknote pocket,
space for nine credit cards, five additional pockets, three of
them transparent.

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 1 kieszeń
na banknoty, miejsce na monety zamykane na suwak, 4
miejsca na karty kredytowe, 6 dodatkowych kieszeni w tym
1 przeźroczysta, np. na dowód rejestracyjny.

A high quality genuine leather, with a banknote pocket and
pocket for coins, space for four credit cards, six additional
pockets, one of them transparent , for example for a car registration card.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PL-210

Wymiary/ size: 145 x 100 mm

Wymiary/ size: 110 x 90 mm

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 2 kieszenie na banknoty, w tym 1 zamykaną na suwak, miejsce
na monety oraz 4 miejsca na karty kredytowe. Ruchoma
wkładka posiada dodatkowe kieszenie, w tym 1 przeźroczystą np. na dowód osobisty.
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PL-213
PL-211

A high quality natural leather wallet, snap fastened with
a banknote pocket and a space for three credit cards, 32 business cards, four additional pockets, one of them transparent.

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 1 kieszeń
na banknoty, miejsce na monety zamykane na suwak, 12
miejsc na karty kredytowe, 8 dodatkowych kieszeni, w tym
1 przeźroczystą np. na dowód rejestracyjny.

PL-212

A high quality genuine leather wallet with one banknote pocket and a pocket for coins, zip fastened. Space for twelve
credit cards, eight additional pockets, one of them transparent for a car registration card.

36

Be Elegant

portfele / wallets

NR. KATALOGOWY

PL-217

Wymiary/ size: 120 x 95 mm

Komunikujmy się z otoczeniem biznesowym

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 2 kieszenie na banknoty, w tym 1 zamykaną na suwak, miejsce na
monety zamykane na suwak, 6 miejsc na karty kredytowe,
3 dodatkowe kieszenie, w tym 1 przezroczystą , np. na dowód osobisty i 1 na zewnątrz.

A high quality genuine leather wallet with two banknote pockets with one zip fastened and a pocket for coins, zip fastened. Space for six credit cards, three additional pockets, one
of them transparent, for an ID and one outside.

NR. KATALOGOWY

PL-218

Wymiary/ size: 130 x 100 mm

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 2 kieszenie
na banknoty, miejsce na monety zamykane na suwak, 14
miejsc na karty kredytowe, 5 dodatkowych kieszeni, w tym
1 przeźroczystą np. na dowód rejestracyjny.
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A high quality genuine leather wallet with two banknote pockets and a pocket for coins, zip fastened. Space for fourteen credit cards, five additional pockets, one of them transparent for a car registration card.
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NR. KATALOGOWY

TM-100

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 450 x 350 x 170 mm

Teczka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 2 komory główne, dodatkowe miękkie etui na laptopa (15”17”), osobna kieszeń na dokumenty A4 zamykana na suwak, wyjmowane etui na 3 długopisy i na telefon komórkowy, 2 kieszenie na drobiazgi, pasek do mocowania kluczy. Na zewnątrz: 6 kieszeni, z czego 2 z przodu, 3 po bokach oraz 1 z tyłu - zamykana na suwak, uchwyt na parasolkę. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek
(110cm-120cm) na ramię.

Wymiary/ size: 400 x 310 x 110 mm

A high quality genuine leather briefcase with two main chambers, a and soft sleeve for a laptop ( 15’’- 17’’) inside. Additional zipped pocket for A4 documents, removable sleeve
for a mobile, a removable sleeve for three pens, two pockets for little things, a belt for attaching keys. Outside there are six additional pockets, two in front, three at sides and
one zip fastened In the back. Below a handle for an umbrella. Additonal, adjustable belt (110 cm -120 cm)allowing carrying on a shoulder.

Teczka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 1 komora główna, dodatkowa kieszeń na laptopa (15”), wyjmowane etui na 3 długopisy, telefon komórkowy oraz na
5 kart kredytowych, 1 kieszeń z tyłu zamykana na zatrzask.

A high quality genuine leather briefcase with one main chamber, and an addtional sleeve for a laptop (15’’) inside. A removable sleeve for a mobile, a removable sleeve for three
pens, and a removable sleeve for five credit cards. A snap
fastened pocket in the back.

NR. KATALOGOWY

TM-101

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 450 x 350 x 170 mm

Teczka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 2 komory główne, dodatkowa kieszeń na laptopa (15’’), wyjmowane etui na 3 długopisy, telefon komórkowy oraz 5
kart kredytowych, pasek do mocowania kluczy. Na zewnątrz: po bokach 3 małe kieszenie, 1 kieszeń z tyłu, zamykana na zatrzask, miejsce na umieszczenie danych adresowych, uchwyt na parasolkę. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (100 cm-170cm) na ramię lub do
noszenia w formie plecaka.
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PL-213
TM-102

Wymiary/ size: 400 x 320 x 100 mm

A high quality genuine leather briefcase with two main chambers, and an additional sleeve for a laptop (15’’) inside. A removable sleeve for a mobile, a removable sleeve for three
pens, and removable sleeve for three pens, and removable
sleeve for five credit cards. A belt for attaching keys. Outside, at sides, there are three little pockets, one snap fastened
pocket in the back. A place for contact details. Below handle for an umbrella. Additional, adjustable belt (110 cm-120
cm) allowing.

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 komory główne, wewnątrz dodatkowa kieszeń na laptopa (15”), osobna kieszeń na dokumenty A4 zamykana na
suwak, wyjmowane etui na długopisy szt.3, wyjmowane etui
na telefon komórkowy, wyjmowane etui na karty kredytowe, Z tyłu teczki kieszeń na dokumenty A4 zamykana na
zatrzask. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (110cm-120cm) pozwalający na noszenie na ramieniu.

TM-103

A high quality natural leather briefcase with two main chambers, and a soft sleeve for a laptop (15’’) inside. Additional
zipped pocket for A4 documents, a removeable sleeve for
a mobile, a removeable sleeve for three pens, a removeable sleeve for credit cards. In the back there is a snap fastened pocket for A4 documents. Additional, adjustable belt
(110cm-120cm) allowing carrying on a shoulder.
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NR. KATALOGOWY

TM-104

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 410 x 340 x 150 mm

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 3 komory główne, wewnątrz dodatkowa kieszeń na
laptopa (15”), osobna kieszeń na dokumenty A4 zamykana
na suwak, wyjmowane etui na długopisy szt.3, wyjmowane
etui na telefon komórkowy, wyjmowane etui na karty kredytowe, Z tyłu teczki kieszeń na dokumenty A4 zamykana
na zatrzask. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (110cm-120cm) pozwalający na noszenie na ramieniu.

Wymiary/ size: 410 x 310 x 110 mm

A high quality natural leather briefcase with three main chambers, and a soft sleeve for a laptop (15’’) inside. Additional
zipped pocket for A4 documents, a removeable sleeve for
a mobile, a removeable sleeve for three pens, a removeable sleeve for credit cards. In the back there is a snap fastened pocket for A4 documents. Additional, adjustable belt
(110cm-120cm) allowing carrying on a shoulder.

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 komory główne, przedzielone kieszenią na dokumenty A4 zamykaną na suwak, wewnątrz teczki osobna kieszeń
na dokumenty A4 zamykana na suwak, miejsce na długopisy szt.2, miejsce na telefon komórkowy, miejsce na karty kredytowe.

A high quality natural leather briefcase with two main chambers, divided by a zip fastened pocket for A4 documents. Inside there is another zip fastened pocket for A4 documents,
a sleeve for a mobile, a sleeve for two pens, and a place for
credit cards.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

TM-110

Wymiary/ size: 380 x 270 x 90 mm

Wymiary/ size: 400 x 320 x 100 mm

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 komory główne, osobna kieszeń na dokumenty A4 zamykana na suwak, miejsce na długopisy szt.2, miejsce na
telefon komórkowy, miejsce na karty kredytowe, Z tyłu teczki kieszeń na dokumenty A4 zamykana „rzep”

41

PL-213
TM-111

A high quality natural leather briefcase with two main chambers. Additional zipped pocket for A4 documents, a sleeve
for a mobile, a sleeve for two pens, a sleeve for credit cards.
In the back there is a burr fastened pocket for A4 documents.

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada
3 komory główne, z czego zamykana na suwak, wewnątrz
dodatkowa kieszeń mieszcząca dokumenty A4 zamykana
na suwak, miejsce na telefon, miejsce na długopisy szt.3,
miejsce na karty kredytowe szt.3, 1 kieszeń z tyłu teczki na
dokumenty A4 zamykana na suwak. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (90cm-140cm) pozwalający na noszenie na ramieniu..

V-200

A high quality natural leather briefcase with three main chambers, one of them zipped. Additional zipped pocket for A4
documents, space for a mobile and three pens, three credit
cards, one back zipped pocket for A4 documents. Additional,
adjustable belt (90cm-140cm) allowing carrying on a shoulder.
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NR. KATALOGOWY

V-201

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 370 x 290 x 140 mm

Wymiary/ size: 410 x 310 x 90 mm

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 2 komory główne, wewnątrz dodatkowa kieszeń
mieszcząca dokumenty A4 zamykana na suwak, miejsce na telefon, miejsce na długopisy szt.2, kieszeń na drobiazgi, 1 kieszeń z tyłu teczki na dokumenty A4 zamykana
na suwak. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (90cm-140cm) pozwalający na noszenie na ramieniu.

A high quality natural leather briefcase with two main chambers. Additional zipped pocket for A4 documents, space for
a mobile and two pens, extra pocket for liitle things, one back
zipped pocket for A4 documents. Additional, adjustable belt
(90cm-140cm) allowing carrying on a shoulder.

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 3 komory główne, z czego 1 zamykana na suwak, wewnątrz dodatkowa kieszeń mieszcząca dokumenty A4 zamykana na suwak, miejsce na telefon, miejsce na długopisy szt.3, miejsce na karty kredytowe szt.3, z przodu teczki 2 dodatkowe kieszenie, 1 kieszeń z tyłu teczki na dokumenty A4 zamykana na suwak. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (90cm-140cm) pozwalający na noszenie na ramieniu.

A high quality natural leather briefcase with three main chambers, one of them zipped, insiade there is a zipped pocket
for A4 documents, space for a mobile and three pens, three
credit cards, two additional pockets in the front, one back
zipped pocket for A4 documents. Additional, adjustable belt
(90cm-140cm) allowing carrying on a shoulder.

NR. KATALOGOWY

V-202

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size:370 x 290 x 140 mm

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 3 komory główne, z czego 1 dostosowana do laptopa
15”, wewnątrz dodatkowa kieszeń mieszcząca dokumenty
A4 zamykana na suwak, miejejsce na telefon, miejsce na
długopisy szt.3, kieszeń na drobiazgi, w jednej komorze wbudowany suwak, pozwalający nosić parasolkę, Z tyłu teczki
kieszeń na dokumenty A4 zamykana na suwak. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (90cm-140cm) pozwalający na noszenie na ramieniu.
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PL-213
V-203

Wymiary/ size: 420 x 310 x 130 mm

A high quality natural leather briefcase with three main chambers, one of them designed for carrying a 15’’ laptop. Additional zipped pocket for A4 documents, space for a mobile and three pens. One chamber has a zip allowing to carry
an umbrella. A back zipped pocket for A4 documents. Additional, adjustable belt (90cm-140cm) allowing carrying on
a shoulder.

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 3 komory główne, z czego 1 zamykana, wewnątrz
dodatkowa kieszeń mieszcząca dokumenty A4 zamykana
na suwak, miejsce na telefon, miejsce na długopisy szt.3,
miejsce na drobiazgi, 1 kieszeń z tyłu teczki na dokumenty A4 zamykana na suwak. W wyposażeniu dodatkowym
regulowany pasek (90cm-140cm) pozwalający na noszenie na ramieniu.

V-204

A high quality natural leather briefcase with three main chambers, one can be closed. Inside ther is an additional zipped
pocket for A4 documents, space for a mobile and three pens,
extra pocket for liitle things, one back zipped pocket for A4
documents. Additional, adjustable belt (90cm-140cm) allowing carrying on a shoulder.
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NR. KATALOGOWY

TM-205

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 400 x 300 x 120 mm

Teczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada 3 komory główne, z czego 1 z możliwością rozsunięcia,
wewnątrz 2 dodatkowe kieszenie mieszczące dokumenty
A4 zamykane na suwak, miejsce na telefon, miejsce na długopisy szt.3, miejsce na karty kredytowe szt.3, dodatkowa
kieszeń na dokumenty, kieszenie na drobiazgi szt.4, 1 kieszeń
z tyłu teczki na dokumenty A4 zamykana na suwak. W wyposażeniu dodatkowym regulowany pasek (90cm-140cm)
pozwalający na noszenie na ramieniu.

Wymiary/ size: 430 x 310 x 140 mm

A high quality natural leather briefcase with three main
chambers, one of them can be extended, insiade there are
two additional zipped pockets for A4 documents, space for
a mobile and three pens, three credit cards, an additional
pockets for douments, four pockets for litle things, one back
zipped pocket for A4 documents. Additional, adjustable belt
(90cm-140cm) allowing carrying on a shoulder.

Teczka męska wykonana ze skóry naturalnej. Jednokomorowa. Wewnątrz komory duża przegroda dzieląca całość na
2 części. W jednej połowie miejsce na laptopa 15’’, w drugiej połowie 2 miejsca na długopisy, 4 miejsca na karty kredytowe oraz 2 kieszenie otwarte. Na przodzie teczki 2 duże
kieszenie otwarte. Z tyłu 1 duża kieszeń zamykana na suwak.
Dodatkowo pokrowiec na laptopa 15’’.Elementy metalowe w kolorze niklu. Dopinany pasek z regulacją.

A high quality genuine leather briefcase with one main chamber divided into 2 compartments. One of them with place for
15” laptop and second with place for 2 pens, 4 credit cards
and 2 open smaller pockets. On the front 2 big smaller pockets. On the back one zip fastened pocket. Equipped with
protective laptop sleeve. Metal elements in nickel color. Additional, adjustable belt allowing carrying on a shoulder.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

VG-101

Wymiary/ size:370 x 290 x 140 mm

Teczka męska wykonana ze skóry naturalnej. Jednokomorowa. Wewnątrz 2 kieszenie zamykane na suwak. Dodatkowo 2 miejsca na długopisy, 4 miejsca na karty kredytowe oraz 2 kieszenie otwarte. Na przodzie teczki 1 kieszeń
poprzeczna na suwak. Z tyłu 1 duża kieszeń zamykana na
suwak. Elementy metalowe matowe w kolorze niklu. Dopinany pasek z regulacją.
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PL-213
VG-102

Wymiary/ size: 270 x 330 x 80 mm

A high quality genuine leather briefcase with one main chamber. 2 zip fastened pockets inside. Additional place for 2 pens,
4 credit cards and 2 open interior pockets. On the front 1 lateral zip fastened pocket. On the back 1 zip fastened pocket.
Metal elements in nickel color. Additional, adjustable belt allowing carrying on a shoulder.

Torba miejska, typu „listonoszka” wykonana ze skóry naturalnej. Jednokomorowa. Zamykana klapą na 2 magnesy
i wewnątrz suwakiem. Wewnątrz komory liczne kieszenie - 2
miejsca na długopisy, 4 miejsca na karty kredytowe oraz 2
kieszenie otwarte. Na przedzie torby zasłonięta klapą 1 kieszeń otwarta oraz 1 kieszeń pionowa na suwak. Elementy
metalowe w kolorze niklu.

VG-105

A high quality genuine leather briefcase so called a “postman’s bag” with 1 main chamber. Magnetic tabs to fasten
front flap and additional zip fastener inside. Main chamber
with pockets for 2 pens, 4 credit cards and 2 other for everything else. On the front lateral zip fastened pocket and additional one covered by flap. Metal elements in nickel color.
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Kolekcja galanterii wysokiej jakości. Dedykowana miłośnikom nowoczesnej elegancji. Produkty
posiadają świetnie zaprojektowane wnętrze z licznymi kieszeniami. Kolekcja cieszy się popularnością
wśród klientów ceniących klasę w przystępnej cenie.
The collection of leather goods in high quality. Designed for advocates of modern elegance. Products
have perfectly designed inner space with numerous pockets. The collection is very popular among
clients who favour chic products at a reasonable price.

colours
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KN

ciemna wiśnia

czarny

beclassic

Be Classic etui / case

Be Classic etui / case

NR. KATALOGOWY

KN-1002

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 100 x 65 mm

Wymiary/ size: 130 x 60mm

Etui na klucze z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 6 miejsc na klucze, 3 kieszonki wewnątrz, zamknięcie
na zatrzask.

A high quality genuine leather key holder, snap fastened with
space for six keys, three inner pockets.

Wizytownik z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada metalowe wstawki, 20 miejsc na wizytówki, zamknięcie za pomocą metalowego mechanizmu..

A high quality genuine leather business card case with two
metal inserts, inside there is a space for twenty business cards,
fastened with a metal mechnism.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

KN-1111

Wymiary/ size: 160 x 55 mm

Wymiary/ size: 120 x 90 mm

Wizytownik z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 8
miejsc na wizytówki, 2 miejsca na karty kredytowe, dwie
dodatkowe kieszenie, w tym jedną przeźroczystą, np. na
dowód osobisty. Całość zapinana na zatrzask.
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KN-1140
PL-213

A high quality genuine leather business card case snap fastened. Space for eight business cards, two credit cards and
two additional pockets, one of them transparent for an ID.

Etui na długopisy z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada
3 miejsca na długopisy.

KN-1178

A high quality genuine leather penholder with space for
three pens.
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NR. KATALOGOWY

KN-1106

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 110 x 90 mm

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 3 kieszenie na banknoty, w tym 1 zamykaną na suwak, 1 kieszeń na monety, 3 miejsca na karty kredytowe, 3 dodatkowe kieszenie.

Wymiary/ size: 145 x 90 mm

A high quality genuine leather wallet with three banknote
pockets, one zip fastened, and a pocket for coins. Space for
three credit cards and three additional pockets.

Portmonetka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 1
kieszeń na banknoty, 1 na monety na zewnątrz zamykaną
na suwak, 10 miejsc na karty kredytowe, 4 dodatkowe kieszenie, w tym jedna przeźroczysta np. na dowód osobisty.

A high quality genuine leather purse with one banknote pocket, snap fastened coin pocket, space for ten credit cards,
four additional pockets, one of them transparent, for an ID.

NR. KATALOGOWY

KN-1124

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 120 x 95 mm

Wymiary/ size: 120 x 90 mm

Portmonetka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada
1 kieszeń na banknoty, bigiel na monety wewnątrz, 6 miejsc
na karty kredytowe, 8 dodatkowych kieszeni (w tym 1 na
suwak i 1 przeźroczysta), zamknięcie na zatrzask.
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KN-1128
PL-213

A high quality genuine skin purse with one pocket for banknotes, one for coins inside, six places for credit cards, eight
additional pockets, one zip-closed and a transparent one,
a snap fastener.

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 1 kieszeń
na banknoty, 1 kieszeń na monety, 3 miejsca na karty kredytowe, wyjmowane etui na dowód rejestracyjny i prawo
jazdy, 3 dodatkowe kieszenie, w tym jedna przeźroczysta.

KN-1130

A high quality genuine leather wallet with one banknote pocket and pocket for coins. Space for three credit cards, additional removable case for car registration card and a driving license and three additional pockets.
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NR. KATALOGOWY

KN-1145

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 120 x 100 mm

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 2 kieszenie na banknoty, 1 duże miejsce na monety, 6 miejsc na
karty kredytowe, 6 dodatkowych kieszeni, w tym jedna na
suwak oraz 1 przeźroczysta, miejsce na dowód osobisty.

Wymiary/ size: 110 x 90 mm

A high quality genuine leather wallet with two banknote pockets and a spacious pocket for coins. Space for eight credit cards, seven additional pockets, one of them zip fastened, and three transparent, place for an ID.

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 2 kieszenie
na banknoty, 1 na monety, 7 miejsc na karty kredytowe
(w tym 1 przeźroczyste), 3 dodatkowe kieszenie, zamknięcie na zatrzask.

A high quality genuine leather wallet, snap fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for seven credit cards, one of them transparent, three additional pockets.

NR. KATALOGOWY

KN-1158

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 130 x 95 mm

Wymiary/ size: 130 x 95 mm

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 1 kieszeń
na banknoty, 1 dużą kieszeń na monety, 6 miejsc na karty
kredytowe, 5 dodatkowych kieszeni, w tym 1 przeźroczysta.
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KN-1166
PL-213

A high quality genuine leather wallet with one banknote
pockets and a spacious pocket for coins. Space for six credit cards, five additional pockets, one of them transparent.

Portfel wykonany z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada
5 kieszeni na banknoty w tym 1 zamykana na suwak, 12 miejsc
na karty kredytowe (w tym jedna przeźroczysta), duży bigiel
na monety wewnątrz, dodatkowe 2 kieszenie, całość zamykana na zatrzask.

KN-1187

A high quality genuine leather wallet, snap fastened with five
banknote pockets, one zip fastened, space for twelve credit cards, one of them transparent, a big snap fastened pocket for coins inside, two additional pockets.
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NR. KATALOGOWY

KN-1189

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 120 x 80 mm

Portmonetka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada1 kieszeń na banknoty; bigiel na monety na zewnątrz, 11 miejsc
na karty kredytowe (w tym 1 przeźroczyste), 2 dodatkowe
kieszenie, zapięcie na zatrzask.

Wymiary/ size: 125 x 95 mm

A high quality genuine leather wallet, snap fastened with
a banknote pocket and a pocket snap fastened pocket for
coins outside. Space for eleven credit cards, one of them
transparent, two additional pockets.

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 2 kieszenie
na banknoty, 1 kieszeń na monety, 10 miejsc 10 karty kredytowe (w tym 3 przeźroczyste), 2 dodatkowe kieszenie,
zapięcie na zatrzask.

KN-1191
PL-213

A high quality genuine leather wallet, snap fastened with two
banknote pockets and a pocket for coins. Space for ten credit cards, three of them transparent, two additional pockets.

NR. KATALOGOWY

KN-1190

Wymiary/ size: 130 x 100 mm

Portfel z wysokiej jakości skóry naturalnej. Posiada 2 kieszenie
na banknoty, 1 duże miejsce na monety, 8 miejsc na karty kredytowe (w tym 3 przeźroczyste), 7 dodatkowych kieszeni (w tym 1 na suwak) oraz miejsce na dowód osobisty.
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A high quality genuine leather wallet with two banknote pockets and a spacious pocket for coins. Space for eight credit cards, seven additional pockets, one of them zip fastened and three transparent, place for an ID.

56

akcesoria / accessories
NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 220 x 130 x 120 mm

Kosmetyczka z wysokiej jakości skóry naturalnej, 1 komora główna, 3 małe kieszonki na kosmetyki, w tym 1 zamykana na suwak.

KN-563
PL-213

A high quality genuine leather toiletry bag with one main
chamber, three small pockets for cosmetics, one of them
zip fastened.

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 180 x 100 x 35 mm

akcesoria

Kosmetyczka ze skóry licowej. Dwukomorowa, zapinana
na suwak i zamek (patrz foto). Wewnątrz 1 kieszonka zamykana na suwak i przegródki na karty kredytowe. W klapce lusterko. Elementy metalowe w kolorze ciemnego niklu.

DS-003

Thick real leather cosmetic bag. Zip fastened with two chambers (photo). Inside there is a zip closed pocket and a compartment for credit cards. A mirror in the lid. Dark nickel colour metal insets.
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akcesoria / accessories

NR. KATALOGOWY

DS-006

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 180 x 110 x 45 mm

Kosmetyczka ze skóry licowej. Jednokomorowa, zapinana
na suwak. Wewnątrz 1 kieszonka zamykana na suwak.

Wymiary/ size: 260 x 160 x 140 mm

Thick real leather cosmetic bag. One zip fastened chamber.
Inside there is a zip closed pocket.

Kosmetyczka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej,
posiada 1 komorę główną, 3 małe kieszonki na kosmetyki, dodatkowa komora w dolnej części kosmetyczki zamykana na suwak.

A high quality real leather toiletry bag with one main chamber, three small pockets for cosmetics, additional zipped
compartment in the lower part of the toiletry bag.

NR. KATALOGOWY

DS-009

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 200 x 150 x 50 mm

Wymiary/ size: 300 x 120 x 30 mm

Kosmetyczka ze skóry licowej. Jednokomorowa, zapinana
na suwak. Wewnątrz 1 kieszonka zamykana na suwak.
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V-206
PL-213

Thick real leather cosmetic bag. One zip fastened chamber.
Inside there is a zip closed pocket.

Saszetka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 3 komory główne , w tym jedna zamykana na suwak, miejsce
na telefon, 12 miejsc na karty kredytowe, ( w tym 1 przeźroczyste ), miejsce na 2 długopisy, 4 dodatkowe kieszenie, 1
kieszeń zamykana na zatrzask, wysuwany pasek ( 18 cm).

KN-564

A high quality genuine leather sachete with three main chambers, one of them zipped. Space for a mobile, twelve credit
cards, one of them transparent and two pens, four additional pockets and one snap fastened, extandable belt (18cm).
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NR. KATALOGOWY

KN-565

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 220 x 170 x 90 mm

Saszetka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 4 komory główne, w tym jedna zamykana na suwak i 1 na zatrzask miejsce na 2 karty kredytowe, 4 dodatkowe kieszenie, w tym 2 zamykane na suwak, wysuwany pasek (19 cm).
Na zewnątrz: dodatkowa 1 kieszeń, zamykana na suwak.

Wymiary/ size: 1360 x 270 x 30 mm

A high quality genuine leather sachete with four chambers,
one of them zipped and one snap fastened. Space for two
credit cards, four additional pockets, two of them zip fastened,
extandable belt ( 19 cm), additional zipped outside pocket.

Aktówka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, Posiada 2 przegrody, 1 na dokumenty A4 zamykana na suwak, w drugiej notatnik A4, miejsce na długopisy szt.1, miejsce na karty kredytowe szt.4, kieszeń na drobiazgi zamykana na „rzep”, miejsce na dowód osobisty, dwie dodatkowe kieszenie na dokumenty z czego 1 zamykana na suwak.

A high quality natural leather briefcase with two zipped chambers, one for A4 documents and the other for a A4 notebook,
space for a pen, ID, four credit cards, four pockets with burr
fastening for litle things, two additional pockets for A4 documents, one of which is zip fastened.

NR. KATALOGOWY

KN-567

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 360 x 290 x 70 mm

Wymiary/ size:170 x 110 x 40 mm

Saszetka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 1
komora główna , 1 dodatkowa kieszeń zamykana na suwak. Na zewnątrz: 4 dodatkowe kieszenie, w tym 2 zamykane na suwak i 1 na telefon komórkowy.
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V-207
PL-213

A high quality genuine leather sachete with one chamber
and small pocket zip fastened. Outside there is four additional pockets, two of them zip fastened, space for a mobile.

Aktówka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 1
komora główna, 5 kieszeni na dokumenty A4, miejsce na
2 długopisy i 5 kart kredytowych, kieszeń na drobiazgi, segregator do wpinania dokumentów.

KN-569

Aktówka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: 1 komora główna, 5 kieszeni na dokumenty A4, miejsce na 2 długopisy i 5 kart kredytowych, kieszeń na drobiazgi, segregator
do wpinania dokumentów.
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NR. KATALOGOWY

KN-570

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 15” 380 x 270 mm
17” 440 x 310 mm

Wymiary/ size: 310 x 250 x 30 mm

Aktówka z wysokiej jakości skóry naturalnej. Wewnątrz: notatnik A4, miejsce na długopis i 16 kart kredytowych, 8 dodatkowych kieszeni, w tym 1 na suwak. Na zewnątrz: 1 dodatkowa kieszeń.

A high quality genuine leather sachete with a A4 notebook,
space for sixteen credit cards, eight additional pockets, one
of them zip fastened, a space for a pen, one additional zipped outside pocket.

Pokrowiec na laptopa z wysokiej jakości skóry naturalnej,
stylizowanej na krokodylą. Posiada jedną komorę główną.
Całość zamykana na suwak.

A high quality genuine leather laptop case zip fastened, stylized to crocodile with one main chamber.

NR. KATALOGOWY

TM-107

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 15” 380 x 270 mm
17” 440 x 310 mm

Wymiary/ size: 340 x 260 x 50 mm

Aktówka wykonana z wysokiej jakości skóry naturalnej, posiada notatnik A4, segregator do wpinania dokumentów
A4, miejsce na długopisy szt.2, miejsce na karty kredytowe
szt. 7 z czego 1 przeźroczysta, 4 dodatkowe kieszenie. Całość zamykana na suwak

63

KN-1176
PL-213

A high quality natural leather briefcase with an A4 notebook, folder for documents, a space for seven credit cards (one
transparent), a place for two pens. Four additional pockets.
This briefcase is zip fastened.

Pokrowiec na laptopa, z wysokiej jakości skóry naturalnej
stylizowanej na pikowaną. Posiada jedną komorę główną.
Całość zamykana na suwak.

TM-107

A high quality leather genuine laptop case zip fastened stylized to quilted, with one main chamber.
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akcesoria / accessories
NR. KATALOGOWY

KN-571

Wymiary/ size: 220 x 260 x 80 mm

Teczka z wysokiej jakości skóry naturalnej, tzw. listonoszka.
Wewnątrz: 2 komory, 1 główna zamykana na suwak i 1 mniejsza, całość zamykana na magnes, dodatkowa kieszeń zamykana na suwak, etui na telefon, miejsce na 3 długopisy
i 4 karty kredytowe, pasek do mocowania kluczy oraz regulowany pasek na ramię (110cm-140cm).

A high quality genuine leather briefcase so called a „postman’s briefcase” with two main chambers: one main zip fastened
and a smaller one. The briefcase is magnet fastened, additional zipped pocket inside, space for a mobile and three
pens, four credit cards, a belt for attaching keys, adjustable
belt for carrying on the shoulder (110cm-140cm).

torby podróżne
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NR. KATALOGOWY

TB-209

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 600 x 260 x 260 mm
Wysokość rączki po wyciągnięciu / extender handle lenght - 150 mm

Ekskluzywna, bardzo pojemna torba podróżna z bydlęcej
skóry licowej. Główna komora zamykana na 2 suwaki. Wewnątrz, na ściance 1 dosyć duża kieszeń zamykana na suwak. Spód wzmocniony metalowymi stopkami zabezpieczającymi przed zniszczeniem. Możliwość doczepienia paska o długości 113-128 cm.

An exclusive cattle hide thick genuine leather bag with one
main chamber. Inside there is a big pocket zip fastened. The
bottom is reinforced by protective metal elements. Attachable 113-128 cm long belt.

Szerokość/ width - 460 mm
Wysokość I/ height I - 250 mm
Wysokość II/ height II - 370 mm
Głębokość/ depth - 285 mm
Wysokość rączek/ handle lenght - 190 mm

Ekskluzywna torba podróżna z bydlęcej skóry licowej. Główna komora zamykana na 2 suwaki, z opcją powiększania
(pierwszym poziomym suwakiem widocznym na zdjęciu).
Wewnątrz, na ściance 1 dosyć duża kieszeń zamykana na
suwak. Dolna komora zamykana na 2 suwaki otwiera się
jak walizka. Wewnątrz dwa regulowane paski pozwalające na utrzymanie odzieży na miejscu.Z przodu kieszeń zamykana na suwak. Spód wzmocniony metalowymi stopkami zabezpieczającymi przed zniszczeniem.

An exclusive cattle hide thick genuine leather travel bag. Upper chamber are zip fastened. Inside there is zip fastened pocket and also two adjustable belts, which may keep clothes.
In front of there is two big pockets zip fastened. The bottom
is reinforced by protective metal elements.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

TB-212

Wymiary/ size: 575 x 320 x 280 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 160 mm
Wysokość rączki po wyciągnięciu / extender handle lenght - 460 mm

Ekskluzywna torba podróżna na kółkach z bydlęcej skóry licowej. Górna komora zamykana na 2 suwaki. Dolna komora zamykana na 2 suwaki otwiera się jak walizka. Wewnątrz
na bocznej ścianie siatkowa kieszeń na drobiazgi. W górnej
części stanowiącej klapę - duża kieszeń zamykana na suwak stanowiąca przejście do górnej komory.Z przodu szeroka kieszeń zamykana na suwak schowana nieco w krój torby. Spód oraz narożniki torby przy kółkach wzmocnione szerokimi rantami z tworzywa, chroniącymi przed zniszczeniem.
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TB-213
PL-213

An exclusive cattle hide thick genuine leather bag with wheels. Upper and lower chamber are zip fastened. Inside there
is pocket for little things and one additional pocket zip fastened. In front of there is a big pocket zip fastened. The bottom
is reinforced by protective metal elements.

Wymiary/ size: 500 x 340 x 230 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 160 mm

Ekskluzywna, bardzo pojemna torba podróżna z bydlęcej
skóry licowej. Główna komora zamykana na 2 suwaki. Wewnątrz, na ściance 1 dosyć duża kieszeń zamykana na suwak. Z przodu torby 2 duże kieszenie. Wewnątrz większej 1
kieszeń zamykana na klapkę z rzepem, 4 miejsca na karty
kredytowe, 2 miejsca na długopisy, otwarta kieszeń na telefon komórkowy oraz 3 siatkowe otwarte.Z tyłu duża kieszeń zamykana na suwak. Spód wzmocniony metalowymi
stopkami zabezpieczającymi przed zniszczeniem.

TB-217

An exclusive cattle hide thick genuine leather bag . The main
chamber is zip fastened and has additional belts. Inside there is zip fastened big pocket. In front of, two additional big
pockets. Inside there is one burr fastened pocket, space for
four credit cards, two spaces for pens, sleeve for a mobile
and three net pockets. Additional zip fastened pocket on
the back of the bag. The bottom is reinforced by protective
metal elements. Attachable 113-128 cm long belt.
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NR. KATALOGOWY

TB-218

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 500 x 360 x 210 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 80 mm

Ekskluzywna torba typu kufer z bydlęcej skóry licowej. Jednokomorowa zamykana jak torba lekarska, z dodatkowymi
zapięciami z dwóch pasków. Wewnątrz 1 duża kieszeń zamykana na suwak oraz 2 kieszenie otwarte. Z przodu duża
kieszeń zamykana na suwak, w środku której są 3 miejsca
na długopisy, 1 kieszeń otwarta oraz kieszonka na telefon
komórkowy. Spód wzmocniony metalowymi stopkami zabezpieczającymi przed zniszczeniem.

An exclusive cattle hide thick genuine leather bag with one
main chamber closed as a doctor’s bag. Inside there is three
pockets, one of them zip fastened. In front of, one big pocket
zip fastened with space for three pens, one pocket and sleeve for a mobile. The bottom is reinforced by protective metal elements. Attachable 113-128 cm long belt.

Wymiary/ size: 420 x 200 x 50 mm
BPM-LP101:20’’- 375 x 300 x 590 mm
BPM-LP101:24’’ – 440 x 350 x 690 mm
BPM-LP-101:28’’- 490 X 385 X 790 mm
Możliwość zwiększenia o ok. / can be extended for about 50 mm

Nowoczesna walizka podróżna o charakterze casualowym.
Wykonana z nylonu. Pojemne wnętrze zawiera 1 komorę
główną i funkcjonalne 4 kieszenie siatkowe, odpinaną kosmetyczkę. Dodatkowa duża materiałowa kieszeń z jednej
strony wszyta w podszewkę, z drugiej przypinana na napy.
Na zewnątrz dwie kieszenie na suwak. Na zewnątrz 2 kieszenie boczne, 4 kółka kauczukowe.

An middle size, modern travel bag in a casual style. Made of
nylon. Capacious with one main chamber and four functional
net pockets, removable toiletry bag. Additional, huge fabric
pockets sewn into the lining on one side, on the other snap
fastened. Outside there are two zip fastened pockets. Outside there are two zip fastened pockets, four rubber wheels.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

TB-221

Wymiary/ size: 500 x 365 x 195 mm
Wysokość rączki po wyciągnięciu / extender handle lenght - 340 mm

Ekskluzywna walizka na kółkach z bydlęcej skóry licowej. Jednokomorowa zamykana na 2 suwaki. Wewnątrz dwa regulowane paski pozwalające na utrzymanie odzieży na miejscu, pokrowiec na laptopa 15’’ oraz pokrowiec na kable.
Z przodu duża, pojemna kieszeń zamykana na 2 suwaki
z dużą kieszonką otwartą, 3 miejsca na karty kredytowe, 2
miejsca na długopisy oraz kieszonka na telefon komórkowy.Spód wzmocniony stopkami z tworzywa zabezpieczającymi przed zniszczeniem.
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LP101
PL-213

A high quality cattle hide leather women’s bag, broaching
thread in subtle grey colour. One chamber zip and flap fastened with magnet . Inside one pocket zip fastened and
two open pockets.Lower part reinforced with anti-damage
metal insets. Nickel colour metal insets.

Wymiary/ size: 410 x 80 x 30 mm
BPM-LP102:16’’- 420 x 110 x 340 mm

Nowoczesna lekka i poręczna torba na laptopa. Wewnątrz
2 komory główne zapinane na zamek. 1 komora posiada
3 przegrody na dokumenty formatu A4. Druga komora zawiea miejsce na laptopa 15’’, zapinana na rzep oraz dodatkową kieszeń mieszczącą dokumenty formatu A4. Na
wewnętrznej stronie komory kieszeń siatkowa. Wnętrze wykończone elegancką podszewką. Na zewnątrz, z tyłu oraz
z przodu kieszenie na suwak mieszczące dokumenty formatu A4. Możliwość doczepienia paska o długości 90-140 cm.

LP102

Laptop bag modern, light and handy laptop bag. It has two
main zip fastened chambers. One chamber with tree compartments for A4 documents. The other chamber has a burr
fastened compartment for a 15’’ laptop and additional pocket for A4 documents. On the inner side of the chamber there is a net pocket. Interior with an elegant lining. Outside, in
the back and in the front, there are pockets suitable for A4
documents. Attachable 90-140 cm long belt.
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NR. KATALOGOWY

LP103

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 430 x 300 x 66 mm
BPM-LP103:20’’- 370 x 270 x 540 mm
BPM-LP103:24’’ – 44 0x 330 x 655 mm
BPM-LP-103:28’’- 500 x 360 x 760 mm
Możliwość zwiększenia o ok. / can be extended for about 50 mm

Nowoczesna, wygodna walizka podróżna. Wykonana z nylonu. Wewnątrz 1 komora główna zawierająca dużą kieszeń siatkową na suwak oraz 2 mniejsze kieszenie ze ściągaczem na wewnętrznej stronie klapy. Kieszeń boczna na
suwak. Wnętrze wykończone elegancką podszewką z pasami. Na zewnątrz dwie kieszenie na suwak. Rączka teleskopowa, 2 kółka kauczukowe z podpórką.

Travel bag: a comfortable, modern travel bag. Made of nylon. Inside there is a main chamber with a zip fastened net pocket and two draw-cord pockets on the inner side of the lid.
One zip fastened side pocket. Interior with an elegant lining
and belts. Outside there are two zip fastened pockets. Extendible, telescopic handle, two rubber wheels and a support.

Wymiary/ size: 450 x 350 x 110 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 210 mm

Nowoczesna, poręczna torba podróżna, damska z ciekawym designem. Idealna na krótkie wyjazdy. Wykonana jest
z nylonu. Wewnątrz 1 komora główna, kieszeń zapinana na
zamek mieszcząca dokumenty formatu A5 oraz 2 mniejsze
dodatkowe kieszenie.

A modern, handy lady travel bag with an interesting design.
Ideal for short trips. Inside there is one main chamber, A5 format, zip fastened pocket for documents and a space for two
additional pockets.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

LP104 -20”

Wymiary/ size: 395 x 265 x 555 mm
BPM-LP103:24’’ – 445 x 325 x 655 mm
Możliwość zwiększenia o ok. / can be extended for about 50 mm

Nowoczesna walizka podróżna z ciekawym designem. Wykonana jest z nylonu. Wewnątrz 1 komora główna, duża kieszeń siatkową na suwak oraz mniejsza kieszeń ze ściągaczem. Paski podtrzymujące zawartość. Na zewnątrz 2 kieszenie na suwak. Wysuwana rączka teleskopowa, 2 kółka
kauczukowe z podpórką.
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LP104
PL-213-15”

A modern travel bag with an interesting design. Made of nylon. Inside there is a main chamber and a big, zip closed net
pocket and a smaller draw-cord pocket. Belts holding the
content. Outside there are two zip fastened pockets. Extendible, telescopic handle, two rubber wheels and a support.

Wymiary/ size: 280 (u góry/ up) x 140 (na dole/ down) x 380 x 110 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 300 mm

Nowoczesna, mała, poręczna walizka podróżna z ciekawym designem. Idealna na krótkie wyjazdy, zapewnia wyjątkowy komfort w podróży. Wykonana jest z nylonu. Wewnątrz 1 komora główna, kieszeń siatkowa na suwak oraz
3 mniejsze kieszenie na suwak. Na zewnątrz trzystopniowa
rączka teleskopowa ukryta elegancko pod suwakiem oraz
uszy pozwalające nosić walizkę w ręku, 2 kółka kauczukowe z podpórką.

LP104 -16”

A modern, small travel bag with an interesting design. Ideal for short trips, it provides an exceptional comfort of travelling. Made of nylon. Inside there is a main chamber, zip fastened net pocket and three small sip fastened pockets. Extendible, three step telescopic handle elegantly hidden under
the zip, handles allowing carrying in hand, two rubber wheels and a support.
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torby podróżne / travel bags

torby podróżne / travel bags
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

LP109

Wymiary/ size: 530 x 510 mm

Wykonany z nylonu. 1 komora główna zamykana na suwak.
Wewnątrz kieszeń na odzież zapinana na suwak, uchwyt na
wieszak, 2 kieszenie siatkowe zapinane na suwak. Na zewnątrz 1 kieszeń przednia i tylna. Możliwość doczepienia
paska o długości 65-119 cm.

Wymiary/ size: 420 x 700 x 290 mm
BPT-SM106-20’’ - 330 x 510 x 230 mm
BPT-SM106-24’’- 380 x 600 x 260 mm
BPT-SM106-28’’- 420 x 700 x 290 mm

A zip fastened chamber. Inside there is a zip fastened clothing chamber, a handle for a hanger, two zip fastened net
pockets. Outside there is a front and a back pocket. Attachable 65-119 cm long belt.

Walizka wykonana z bardzo wytrzymałego i ekologicznego materiału PC z wysuwaną rączką. Jednokomorowa, zamykana na dwustronnie odsuwany suwak, zabezpieczony
zamkiem szyfrowym TSA. Wewnątrz komora podzielona na
dwie części, w jednej przestrzeń zamykana materiałem na
suwak, w drugiej paskami zabezpieczającymi. Dodatkowo
1 kieszeń z siatki zamykana na suwak i 1 kieszeń z materiału zamykana na suwak.

A travel bag made of very durable and eco-PC material with
extendible handle and one main chamber secured with TSA
combination lock. Inside there is a chamber divided into two
parts, additional one net pocket zip fastened and one material pocket also zip fastened.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

LP110

Wymiary/ size: 270 x 170 x 220 mm

Idealny na bagaż podręczny. Bardzo funkcjonalny. Wewnątrz dwie komory główne, 3 uchwyty z szerokiej gumki,
kieszeń siatkowa mieszcząca dokumenty formatu A5. Etui
na telefon, 2 miejsca na długopisy, mała kieszeń z gumką na drobiazgi, lusterko, przypinane na rzep. Na zewnątrz
kieszeń zapinana na suwak. Możliwość doczepienia paska
o długości 90-140 cm.
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SM
106
PL-213

Wymiary/ size: 420 x 700 x 290 mm
BPT-SM107-20’’ - 330 x 510 x 230 mm
BPT-SM107-24’’- 380 x 600 x 260 mm
BPT-SM107-28’’- 420 x 700 x 290 mm

Ideal for carry-on luggage. Very functional. Inside there is are
two main chambers, three wide gum holders, a net pocket
for A5 format documents. A sleeve for a mobile, two spaces
for pens, a small draw-cord pocket for little things, a burr fastened mirror. Outside there is a zip fastened pocket. Attachable 90-140 cm long belt.

Walizka wykonana z bardzo wytrzymałego i ekologicznego materiału PC z wysuwaną rączką. Jednokomorowa, zamykana na dwustronnie odsuwany suwak, zabezpieczony
zamkiem szyfrowym TSA. Wewnątrz komora podzielona na
dwie części, w jednej przestrzeń zamykana materiałem na
suwak, w drugiej paskami zabezpieczającymi. Dodatkowo
1 kieszeń z siatki zamykana na suwak i 1 kieszeń z materiału zamykana na suwak

SM 107

A travel bag made of very durable and eco-PC material with
extendible handle and one main chamber secured with TSA
combination lock. Inside there is a chamber divided into two
parts, additional one net pocket zip fastened and one material pocket also zip fastened.
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paski / belts
NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 800 x 850 x 900 mm

Klasyczny pasek damski ze skóry naturalnej w kolorze czarnym. Klamra zaokrąglona w kolorze niklu, częściowo wypełniona skórą.

PAD-AM023
PL-213

A classical genuine leather women’s belt in black color. Rounded buckle its colour resambles nickel.

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 800 x 850 x 900 mm

paski

Klasyczny pasek damski ze skóry naturalnej w kolorze kakao lub czerwonym. Brzeg wzmocniony obszyciem. Klamra prostokątna w kolorze niklu.

PAD-AM025

A classical genuine leather women’s belt in brown and red
color. Rectangular buckle, its colour resambles nickel.
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paski / belts

paski / belts
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PAD-AM027

Wymiary/ size: 800 x 850 x 900 mm

Oryginalny pasek damski ze skóry naturalnej w kolorze brązowym. Klamra szczotkowana, w kolorze starego srebra .

Wymiary/ size: 30 x 900 /1000 / 1100 / 1200 x 900 mm

Original genuine leather women’s belt in brown color. Brushed buckle to resamble old silver.

Pasek męski ze skóry naturalnej, licowej. Klamra klasyczna,
szczotkowana, w kolorze starego srebra.

Thick real leather men’s belt. Classical buckle, brushed to resemble old silver.

NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PAD-AM028

Wymiary/ size: 30 x 900 /1000 / 1100 / 1200 x 900 mm

Wymiary/ size: 800 x 850 x 900 mm

Klasyczny pasek damski ze skóry naturalnej w kolorze czarnym. Oryginalna klamra w formie prostokąta podzielonego
na 2 części, w kolorze niklu, częściowo wypełniona skórą.
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PL-213
PS-015

A classical genuine leather women’s belt in black color. Rectangular buckle, its colour resambles nickel. Partly trimmed
with leather.

Pasek męski ze skóry naturalnej, matowej, garbowanej roślinnie. Klamra pełna, szczotkowana, w kolorze starego srebra.

PS-017

Matt real leather men’s belt, plant tinned. Classical buckle,
brushed to resemble old silver.
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paski / belts

paski / belts
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

PS-022

Wymiary/ size: 30 x 900 /1000 / 1100 / 1200 x 900 mm

Pasek męski ze skóry naturalnej, licowej. Klamra typu „modern”, gładka, w kolorze niklu.

Thick real leather men’s belt. „Modern” buckle, smooth, its
colour resembles nickel.

Wymiary/ size: 30 x 900 /1000 / 1100 / 1200 x 900 mm

Pasek męski ze skóry naturalnej, licowej. Klamra klasyczna,
gładka, w kolorze niklu.

PL-213
PS-024

Thick real leather men’s belt. Classical buckle, smooth, its colour resembles nickel.

NR. KATALOGOWY

PS-023

Wymiary/ size: 30 x 900 /1000 / 1100 / 1200 x 900 mm

Pasek męski ze skóry naturalnej, matowej, garbowanej roślinnie. Klamra klasyczna, gładka, w kolorze niklu.
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Matt real leather men’s belt, plant tinned. Classical buckle,
smooth, its colour resembles nickel.
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rękawiczki / gloves
NR. KATALOGOWY
Rozmiary / sizes : 8,5 - 8,0 - 9,5 - 10,0

Rękawiczki męskie. W nadgarstku na wierzchu, pasek z srebrną klamerką oraz regulacją w postaci podwojonej metalowej napy w tym samym kolorze.

PL-213
RM 05

RM05-Men’s gloves. On the wrist there is a belt with a silver
buckle and a two-snap regulation in the same colour. Located on a lining extended beyond the opening. Colours: black.
Sizes: 8,5-8,0-9,5-10,0.

NR. KATALOGOWY
Rozmiary / sizes : 8,5 - 8,0 - 9,5 - 10,0

rękawiczki

Rękawiczki męskie krótkie, ocieplane wełnianą podszewką. Rant wykończony bizą, o nieco nieregularnym kształcie. Na wierzchu dwa ostebnowane przeszycia. Na wewnętrznej stronie 3,5 cm nacięcie ułatwiające nakładanie.

RM 14

deep crack in the palm side. Outside part with two qulitings.
On the inner side of the 3,5 cm incision to facilitate the overlap.
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rękawiczki / gloves
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

RM 18

Rozmiary / sizes : 8,5 - 8,0 - 9,5 - 10,0

Klasyczne męskie rękawiczki, ocieplane wełnianą podszewką.

Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Classical men’s gloves with wool lining.

Rękawiczki damskie, krótkie, z poszerzonym otworem oraz
ozdobnymi paskami na nadgarstku, przeplecionymi przez
nacięcia w rękawiczce. W części spodniej wszyta na fragmencie gumka podtrzymująca.

Women’s short gloves with an enlarged opening and a decorative wrist belt woven with glove cuts. A supporting gum
placed at the lower side. Wool lining.

NR. KATALOGOWY

RM 22

NR. KATALOGOWY
Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Rozmiary / sizes : 8,5 - 8,0 - 9,5 - 10,0

Klasyczne krótkie rękawiczki męskie ze skóry owczej. Ocieplane wełnianą podszewką.
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PL-213
RD
26

Classical short men’s gloves of a sheep leather, with wool lining.

Rękawiczki damskie, krótkie, z ozdobnym przeszyciem przechodzącym od krawędzi otworu, aż po palec wskazujący.
Spód zdobiony tak samo. Od strony wewnętrznej ręki pęknięcie głębokości 3cm, obszyte bizą.

RD 28

Women’s short gloves with a decorative sewing from the edge
of the glove opening till the index finger. Lower side decorated similarly. At the palm side a 3 cm crack sewn with a trepointe. Wool lining.
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rękawiczki / gloves
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

RD 32

Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Rękawiczki damskie, krótkie. Całość ze skóry licowej oraz,
w części górnej, z zamszowej z ozdobnym motywem spirali ze skóry lakierowanej.

Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Women’s short gloves. Consisting of a thick natural leather
part, and a suede upper part with a decorative spiral made
of lacquered leather. No lining.

Rękawiczki damskie, klasyczne, o długości do łokcia.

Women’s gloves, classical elbow length.

NR. KATALOGOWY

RD 34

NR. KATALOGOWY
Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Rękawiczki damskie, krótkie. Marszczone od wewnętrznej
strony nadgarstka przez wiązany rzemień.
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PL-213
RD
37

Women’s short gloves, inner wrist side wrinkled with a leather
strap node.

Rękawiczki damskie, krótkie, z ozdobnym przeszyciem przechodzącym od krawędzi otworu, aż po palec wskazujący.
Spód zdobiony tak samo. Od strony wewnętrznej ręki pęknięcie głębokości 3cm, obszyte bizą.

RD 38

Women’s short gloves with a decorative sewing from the edge
of the glove opening till the index finger. Lower side decorated similarly. At the palm side a 3 cm crack sewn with a trepointe. Wool lining.
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rękawiczki / gloves
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

RD 41

Rozmiary / sizes : 7,0 - 8,0

Rękawiczki damskie, krótkie, ze skóry. Na wierzchu dłoni przeszyte trzema ścigami. Posiadają szeroki pas, przechodzący
przez nadgarstek i zapinany na przodzie na trzy niewielkie guziczki, powlekane skórą.

Rozmiary / sizes : 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0

Women’s short gloves made of leather.... Gloves with three
sewing on the palm side. A wide belt through the wrist, fastened in the front with three little, leather covered buttons.

Klasyczne krótkie rękawiczki damskie ze skóry naturalnej.
Ocieplane wełnianą podszewką.

Classical short women’s gloves of a genuine leather with
wool lining.

NR. KATALOGOWY

RD 52

NR. KATALOGOWY
Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Rozmiary / sizes : 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0

Klasyczne krótkie rękawiczki damskie ze skóry naturalnej.
Ocieplane wełnianą podszewką.
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PL-213
RD
54

Classical short women’s gloves of a genuine leather with
wool lining.

Pikowane rękawiczki damskie ze skóry naturalnej. W nadgarstku niklowany element dekoracyjny. Ocieplane wełnianą podszewką.

RD 76

Women’s quilted gloves made of genuine leather. Nickel plated decoration on the wrist. Wool lining.
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rękawiczki / gloves
NR. KATALOGOWY

NR. KATALOGOWY

RD 78

Rozmiary / sizes : 8,5 - 8,0 - 9,5 - 10,0

Krótkie rękawiczki damskie ze skóry naturalnej w charakterystycznym kolorze karmelowym. Ocieplane wełnianą
podszewką. Dekoracyjny pasek w formie warkocza w nadgarstku.

Rozmiary / sizes : 7,0 - 7,5 - 8,0

Women’s short gloves of a genuine leather in characteristic
caramel color. Wool lining. Decorative braid belt on the wrist.

Klasyczne krótkie rękawiczki damskie ze skóry owczej. Mankiety wykończone ciepłym ściągaczem z dzianiny. Ocieplane.

PL-213
RD
81

Classical short women’s gloves made of sheepskin leather.
Characteristic knitted fabric cuffs. Wool lining.

NR. KATALOGOWY

RD 79

Rozmiary / sizes : 8,5 - 8,0 - 9,5 - 10,0

Klasyczne krótkie rękawiczki damskie ze skóry naturalnej.
Otwór obszyty z zewnątrz futrem królika. Ocieplane wełnianą podszewką.
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Classical short women’s gloves made of a genuine leather.
Featuring fold –over cuff of rabbit fur. Wool lining.
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torebki damskie / handbags
NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 390 x 305 x 12 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 180 mm

Torebka damska o klasycznym, prostym kształcie ze skóry
owczej. Trzykomorowa. Komory zewnętrzne otwarte, środkowa zamykana na suwak. Całość zamykana na dużą, wewnętrzną patkę z magnesami. Wewnątrz pierwszej komory
otwartej duża kieszeń zamykana na suwak, wewnątrz drugiej
2 kieszenie otwarte. Przedni panel zdobiony dwoma skórzanymi pasami w jodełkę. Elementy metalowe w kolorze niklu.

D21203
PL-213

A classical sheep genuine leather women’s bag , magnet
fastened, with three chambers inside, one of them zip fastened and two open pockets. Front part of the bag is herring-bone decorated. Nickel colour metal insets.

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 330 x 220 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 1120 mm

torebki

Torebka damska z matowej skóry bydlęcej stylizowanej na
skórę jaszczurzą, o surowym charakterze. Dwukomorowa.
Jedna komora otwarta, druga zamykana na suwak - całość zamykana na dużą patkę z zamkiem (patrz foto). Wewnątrz komory zamykanej na suwak 1 kieszeń zamykana
na suwak oraz 2 kieszenie otwarte. Wykończenia metalowych dodatków w kolorze złota stanowią wysublimowane wykończenie i są idealnie dopasowane do koloru skóry. Paski wykonane są z licowej skóry koziej, nieco kontrastowej, w kolorze czekoladowego brązu.

GA1192

A cattle hide matt leather women’s bag , stylized to lizard
leather, flap fastened with magnet. Two Chambers, one of
them open, the second chamber zip fastened. Inside one
pocket zip fastened and two open pockets. Metallic finishes
in gold color additives are a sublime finish and are ideally suited for skin color. Belts are made from thick goat leather in
chocolate brown colour.
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torebki damskie / handbags

torebki damskie / handbags

NR. KATALOGOWY

GA1197

NR. KATALOGOWY
Wymiary/ size: 360 x 205 x 100 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 280 mm
Dopinany pasek/ detachable belt: 860 mm

Miejska torebka damska z ozdobnym węzłem na przodzie.
Wykonana z koziej skóry, średniej wielkości. Subtelnie zdobiona drewnianymi koralikami na rączkach. Jednokomorowa, zamykana na suwak. Wewnątrz komory 1 kieszeń zamykana na suwak oraz 2 kieszenie otwarte.
Posiada dodatkowy, wygodny pasek do noszenia cross
body.Elementy metalowe w kolorze niklu.

A city women’s goat bag with a decorative knot and subtle
wooden beads. One chamber zip fastened. Inside one pocket zip fastened and two open pockets. Additional convenient belt -cross body.

Wymiary/ size: 360 x 280 80 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 250 mm

Elegancka torebka damska z owczej skóry stylizowanej na
krokodylą, klasycznym kroju idealnym do biura. Jednokomorowa, zamykana na suwak. Wewnątrz 1 kieszonka zamykana na suwak i 2 kieszonki otwarte. Torebka posiada
długie, wygodne usztywniane rączki. Elementy metalowe
w kolorze niklu.

LX1004
PL-213

Elegant women’s sheep bag, stylized to crocodile, with the
classic pattern, ideal for office. One chamber, zip fastened.
Inside, one pocket zip fastened and two open pockets. The
bag has a long comfortable, stiff handles. Nickel colour metal insets.

NR. KATALOGOWY

KN-563

Wymiary/ size: 260 (u góry/ up) x 340 (na dole/ down) x 380 x 110 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 300 mm

Torebka damska wykonana z miękkiej, groszkowanej skóry
typu nappa. Jednokomorowa, zamykana na suwak. Wewnątrz komory na jednej ścianie duża kieszeń otwarta i zamykana na suwak. Po drugiej stronie dwie małe kieszonki
otwarte. Z przodu 2 niewielkie kieszenie zamykane na suwak pełniące także walor ozdobny. Z tyłu nieco większa
kieszonka także zamykana na suwak. Spód wzmacniany
metalowymi stopkami. Elementy metalowe w kolorze niklu.
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A women’s bag made from soft nappa leather type. One
chamber, zip fastened. Inside, one pocket zip fastened and
three open pockets . In front of two small pockets zip fastened. In the back, big pocket also zip fastened. Lower part
reinforced with anti-damage metal insets. Nickel colour metal insets.

Wymiary/ size: 370 x 225 x 100 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 180 mm

Torebka z wysokiej jakości skóry bydlęcej. Przeszywana nicią
w delikatnie kontrastowym kolorze szarym. Jednokomorowa zamykana na suwak i patkę z magnesem w komponowaną w fason torebki . Wewnątrz 1 kieszeń zamykana na
suwak oraz 2 kieszenie otwarte.Spód torebki wzmocniony
metalowymi stopkami.Elementy metalowe w kolorze niklu.

LX1123

A high quality cattle hide leather women’s bag, broaching
thread in subtle grey colour. One chamber zip and flap fastened with magnet . Inside one pocket zip fastened and
two open pockets.Lower part reinforced with anti-damage
metal insets. Nickel colour metal insets.
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torebki damskie / handbags
NR. KATALOGOWY

LX-1124

Wymiary/ size: 450 x 350 x 110 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 210 mm

Torebka z wysokiej jakości skóry bydlęcej. Przeszywana nicią
w delikatnie kontrastowym kolorze szarym. Jednokomorowa zamykana na suwak i patkę z magnesem w komponowaną w fason torebki . Wewnątrz 1 kieszeń zamykana na
suwak oraz 2 kieszenie otwarte. Spód torebki wzmocniony
metalowymi stopkami. Elementy metalowe w kolorze niklu.

A high quality cattle hide leather women’s bag, broaching
thread in subtle grey colour. One chamber zip and flap fastened with magnet . Inside one pocket zip fastened and
two open pockets.Lower part reinforced with anti-damage
metal insets. Nickel colour metal insets.

NR. KATALOGOWY

KN-1169

Wymiary/ size: 280 (u góry/ up) x 140 (na dole/ down) x 380 x 110 mm
Wysokość rączek/ handle lenght: 300 mm

Torebka damska typu kopertówka ze skóry naturalnej licowej. Jednokomorowa, zamykana na klapkę z zamkiem
i magnesem. Wewnątrz 2 kieszonki otwarte i 1 kieszonka
zamykana na suwak.Można nosić w tradycyjny sposób
w dłoni, a także na odpinanym pasku.Elementy metalowe w kolorze niklu.
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A thick genuine leather women’s bag a so called ‘’envelope bag”. One chamber, zip fastened and with two magnets.
Inside two open chambers and one zip fastened. Nickel colour metal insets.

kurtki
akcesoria

kurtki męskie / mans jackets

kurtki męskie / mans jackets

NR. KATALOGOWY

CHM22Z11

NR. KATALOGOWY
Rozmiary/ size: S, M, L, XL

Kurtka męska, wykonana ze skóry owczej, kożuchowej. Posiada wysoką, ciepłą stójkę podpinaną paskiem. Kieszenie wykończone grubymi zamkami. Dodatkowo, ozdobiona ozdobnymi szlufkami na dole kożucha.

Rozmiary/ size: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Sheepskin leather jacket. High and warm stand-up collar
fastened with a belt and a buckle. Exposed zip pockets at
chest and waist. Sleeves finished with decorative belt buckles.

Kurtka z imagowej linii pilotek męskich. Wykonana ze skry
typu New Zeland w naturalnym brązowym kolorze. Dopinany kołnierz oraz dwie kieszenie na suwak. Pilotka posiada specjalne zaprojektowane emblematy. Kurtka posiada
podszewkę z nadrukowaną mapą lotniczą Polski.

IM695Z11
PL-213

Characteristic „pilot” jacket with decorative emblems. New
Zeland genuine leather in natural brown color. Removable
collar and two zip fastened pockets. Designed lining with airline route map of Poland.

NR. KATALOGOWY

CHM25Z11

Rozmiary/size: M, L, XL, XXL, XXXL

Kurtka męska typu pilotka, wykonana ze skóry owczej, kożuchowej. Posiada haftowane emblematy lotnicze. Wykończenie ze skóry typu nappa.
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Rozmiary/size: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Sheep leather jacket in characteristic „pilot” style. Decorative laced emblems. Finishing elements with nappa leather.

Kurtka z imagowej linii pilotek męskich. Pilotka posiada specjalne zaprojektowane emblematy. Wykonana ze skóry
świńskiej typu Pig Split w ciemnym brązowym kolorze. Dopinany kołnierz oraz dwie kieszenie na suwak. Kurtka posiada podszewkę z nadrukowaną mapą lotniczą Polski.

CHM25Z11

Characteristic „pilot” jacket with decorative emblems. Pig
Split genuine leather in dark brown color. Removable collar
and two zip fastened pockets on the front. Designed lining
with airline route map of Poland.
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kurtki damskie / womans jackets

kurtki męskie / mans jackets

NR. KATALOGOWY

ID756Z11

Krótka casualowa kurtka damska w stylu ramoneski Posiada charakterystyczne przeszycia, zamki w kieszeniach oraz
asymetryczne zapięcie. Kołnierz jest odpinany. Rodzaj skóry: owcza, z delikatnym połyskiem.

ID774Z11

Short, casual everyday jacket, with characteristic embroidery, zips in the pockets and asymmetric fastened. Removable
collar. Leather type: sheep leather, slightly glossy.

Rozmiary/size: XS, S, M, L, XL, XXL

Elegancka, taliowana skórzana kurtka typu ,,Chanelka”.
Zapięcie na zamek. Dolne kieszenie zapinane na metalowe zamki o satynowym połysku. Rękawy ozdobione ciekawym wzorem. Rodzaj skóry: owcza, z delikatnym połyskiem.
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PL-213

Rozmiary/size: S, M, L, XL, XXL

Elegant, waisted leather jacket in Chanel type. Zip fastened.
Bottom side pockets fastened with metal, satin shine zips. Sleeves decorated with an interesting pattern. Leather type: sheep leather, slightly glossy.
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Jak złożyć zamówienie?

How to make an order?

Proponujemy bardzo prosty i sprawny system zamawiania naszych produktów. Wystarczy
wysłać maila z informacją na temat wybranego produktu lub skontaktować się telefonicznie
z Działem Sprzedaży B2B. Prosimy zgłaszać się do Przedstawicieli Handlowych wybierając
region, w którym znajduje się Państwa Firma. Wyjątek stanowi województwo mazowieckie, z
którego zapytania prosimy kierować do koordynatora działu B2B, który kolejno przypisuje je
właściwym Przedstawicielom.

We offer a very simple and functional ordering system. Please e-mail us with information
which product you want to order or contact our B2B Sales Department by phone.

Bożena Zieleniewska
Manager Działu Sprzedaży B2B
bozena.zieleniewska@ochnik.pl
tel. kom. 603 065 066
województwo:
• wielkopolskie
• lubuskie
• łódzkie
• dolnośląskie

Marlena Siwek
Koordynator Działu Sprzedaży B2B
marlena.siwek@ochnik.pl
tel. kom. 783 974 511
województwo: mazowieckie

There is a possibility to create products with individual branding according client’s needs e.g.
engraved, pressed or printed logo.

Adam Bołbotowski
Specjalista ds. Sprzedaży B2B
adam.bolbotowski@ochnik.pl
tel. kom. 603 580 458
województwo:
• pomorskie
• zachodniopomorskie
• kujawsko – pomorskie
• podlaskie
• warmińsko – mazurskie

Mariusz Chojecki
Specjalista ds. Sprzedaży B2B
mariusz.chojecki@ochnik.pl
tel. kom. 665 780 042
województwo:
• lubelskie
• małopolskie
• śląskie
• podkarpackie
• świętokrzyskie
• opolskie

Marlena Siwek
B2B Sales Coordinator
marlena.siwek@ochnik.pl
mob.+48 783 974 511

The catalogue is merely a trade information. Ochnik L.t.d. reserves a right to change without
a previous notice the assortment offered and technical details included in catalogue.

Istnieje możliwość stworzenia produktów posiadających indywidualne oznaczenia, zgodne z
wytycznymi Klienta np. grawer, tłoczenie lub nadruk logo na produkcie.
Niniejszy katalog stanowi wyłącznie informację handlową. Ochnik Sp. z o.o. ma prawo bez
uprzedniego powiadomienia, do zmiany oferowanego asortymentu i jego danych
technicznych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe mogą być wykorzystywane tylko
za zgodą Ochnik Sp. z o.o.
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