
Portfele I etuI

collection
Milano ii

katalog produktów



strony: 3-12

portfele 
daMskie

4 różne modele, każdy dostępny w trzech wariantach kolorystycz-
nych: czarnym, brązowym lub czerwonym.

strony: 13-23

portfele
męskie

5 różnych modeli, każdy dostępny w dwóch wariantach kolorystycz-
nych: czarnym lub brązowym.

strony: 24-39

portfele
i etui
unisex

6 różnych modeli, nadających się do noszenia zarówno dla kobiet 
jak i mężczyzn. 

  SpiS treści  

 

Linia MiLANO ii stworzona została z myślą  
o osobach, które oczekują praktycznych 
rozwiązań, zamkniętych w prostej i eleganckiej 
formie.

- Vip cOLLectiON
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171
portfel z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON to 
produkt niezwykle funkcjonalny w klasie preMiUM, 
wykonany z włoskiej skóry licowej. portfel posiada ze-
wnętrzna komorę na bilon, co jest niezwykle praktyczne, 
kiedy potrzebujemy szybko dostać się do monet. Jego 
funkcjonalność uzupełniają kieszenie na karty kredyto-
we, kieszenie na banknoty oraz kieszeń z siateczką, która 
może służyć np. do przechowywania zdjęcia. portfel 
został dodatkowo wyposażony w kieszonkę na kartę 
pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
11 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 2
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171
portfel z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON to 
produkt niezwykle funkcjonalny w klasie preMiUM, 
wykonany z włoskiej skóry licowej. portfel posiada ze-
wnętrzna komorę na bilon, co jest niezwykle praktyczne, 
kiedy potrzebujemy szybko dostać się do monet. Jego 
funkcjonalność uzupełniają kieszenie na karty kredyto-
we, kieszenie na banknoty oraz kieszeń z siateczką, która 
może służyć np. do przechowywania zdjęcia. portfel 
został dodatkowo wyposażony w kieszonkę na kartę 
pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
11 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 2
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171
portfel z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON to 
produkt niezwykle funkcjonalny w klasie preMiUM, 
wykonany z włoskiej skóry licowej. portfel posiada ze-
wnętrzna komorę na bilon, co jest niezwykle praktyczne, 
kiedy potrzebujemy szybko dostać się do monet. Jego 
funkcjonalność uzupełniają kieszenie na karty kredyto-
we, kieszenie na banknoty oraz kieszeń z siateczką, która 
może służyć np. do przechowywania zdjęcia. portfel 
został dodatkowo wyposażony w kieszonkę na kartę 
pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
11 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 2
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89
Niezwykle ciekawy damski skórzany portfel o zapięciu na 
tzw. bigel w oryginalnym czerwonym kolorze z kolekcji 
Milano ii marki Vip cOLLectiON. portfel posiada dużą 
komorę na bilon. proponowany przez nas portfel damski 
to spora ilość kieszonek na karty płatnicze, dokumenty 
oraz karty rabatowe i stałego klienta. pomimo tego, że 
portfel nie jest zbyt duży, potrafi pomieścić napraw-
dę wiele. Nasze klientki doceniają jego niebanalny 
design oraz ogromną trwałość i wysoką jakość. produkt 
wykonany z włoskiej skóry licowej, posiada praktyczną 
kieszonkę na kartę pamięci. portfel zapakowany jest w 
eleganckie opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLec-
tiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
12,5 x 8 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 10
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 1
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29
portfel skórzany damski z kolekcji Milano ii marki Vip 
cOLLectiON to produkt z najwyższej jakości włoskiej 
skóry licowej. portfel ma dużą ilość kieszeni przypo-
minających z wyglądu harmonijkę. posiada niezależną 
komorę przeznaczoną do przechowywania dokumentów 
lub innych rzeczy, które potrzebują szczególnej ochrony. 
przegroda zamykana jest na zamek (suwak). duża kie-
szeń na monety jest przedzielona, dzięki czemu możliwa 
jest dodatkowa segregacja bilonu. proponowany portfel 
wyposażony jest w zamknięcie zatrzaskowe oraz posiada 
dodatkową kieszonkę na kartę pamięci. portfel zapako-
wany jest w eleganckie opakowanie - sygnowane logo 
Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
14 x 10 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 4
• kieszeń na karty x 6
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 1
• kieszeń z zamkiem suwakowym x 1
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29
portfel skórzany damski z kolekcji Milano ii marki Vip 
cOLLectiON to produkt z najwyższej jakości włoskiej 
skóry licowej. portfel ma dużą ilość kieszeni przypo-
minających z wyglądu harmonijkę. posiada niezależną 
komorę przeznaczoną do przechowywania dokumentów 
lub innych rzeczy, które potrzebują szczególnej ochrony. 
przegroda zamykana jest na zamek (suwak). duża kie-
szeń na monety jest przedzielona, dzięki czemu możliwa 
jest dodatkowa segregacja bilonu. proponowany portfel 
wyposażony jest w zamknięcie zatrzaskowe oraz posiada 
dodatkową kieszonkę na kartę pamięci. portfel zapako-
wany jest w eleganckie opakowanie - sygnowane logo 
Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
14 x 10 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 4
• kieszeń na karty x 6
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 1
• kieszeń z zamkiem suwakowym x 1
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29
portfel skórzany damski z kolekcji Milano ii marki Vip 
cOLLectiON to produkt z najwyższej jakości włoskiej 
skóry licowej. portfel ma dużą ilość kieszeni przypo-
minających z wyglądu harmonijkę. posiada niezależną 
komorę przeznaczoną do przechowywania dokumentów 
lub innych rzeczy, które potrzebują szczególnej ochrony. 
przegroda zamykana jest na zamek (suwak). duża kie-
szeń na monety jest przedzielona, dzięki czemu możliwa 
jest dodatkowa segregacja bilonu. proponowany portfel 
wyposażony jest w zamknięcie zatrzaskowe oraz posiada 
dodatkową kieszonkę na kartę pamięci. portfel zapako-
wany jest w eleganckie opakowanie - sygnowane logo 
Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
14 x 10 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 4
• kieszeń na karty x 6
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 1
• kieszeń z zamkiem suwakowym x 1
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87
duży i niezwykle funkcjonalny skórzany portfel damski  
z włoskiej skóry licowej należy do kolekcji Milano ii marki 
Vip cOLLectiON. Wyposażony jest w podwójną komorę 
na monety oraz na banknoty. dzięki takiemu rozwiąza-
niu możliwa jest segregacja bilonu i banknotów. portfel 
posiada wewnętrzną kieszeń na suwak, dedykowaną na 
ważne dokumenty. duża ilość kieszeni na karty, kieszeń 
z siateczką, uniwersalne przegródki, a także zewnętrzna 
kieszeń zapinana zamkiem suwakowym to dodatkowe 
atrybuty tego portfela. produkt ten może być traktowa-
ny jako mała damska kosmetyczka lub duże etui,  
w którym zmieścimy telefon komórkowy. portfel został 
wyposażony w dodatkową małą kieszonkę na kartę pa-
mięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowanie 
- sygnowane logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
18,5 x 10 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 13
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 1
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87
duży i niezwykle funkcjonalny skórzany portfel damski  
z włoskiej skóry licowej należy do kolekcji Milano ii marki 
Vip cOLLectiON. Wyposażony jest w podwójną komorę 
na monety oraz na banknoty. dzięki takiemu rozwiąza-
niu możliwa jest segregacja bilonu i banknotów. portfel 
posiada wewnętrzną kieszeń na suwak, dedykowaną na 
ważne dokumenty. duża ilość kieszeni na karty, kieszeń 
z siateczką, uniwersalne przegródki, a także zewnętrzna 
kieszeń zapinana zamkiem suwakowym to dodatkowe 
atrybuty tego portfela. produkt ten może być traktowa-
ny jako mała damska kosmetyczka lub duże etui,  
w którym zmieścimy telefon komórkowy. portfel został 
wyposażony w dodatkową małą kieszonkę na kartę pa-
mięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowanie 
- sygnowane logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
18,5 x 10 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 13
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 1
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87
duży i niezwykle funkcjonalny skórzany portfel damski  
z włoskiej skóry licowej należy do kolekcji Milano ii marki 
Vip cOLLectiON. Wyposażony jest w podwójną komorę 
na monety oraz na banknoty. dzięki takiemu rozwiąza-
niu możliwa jest segregacja bilonu i banknotów. portfel 
posiada wewnętrzną kieszeń na suwak, dedykowaną na 
ważne dokumenty. duża ilość kieszeni na karty, kieszeń 
z siateczką, uniwersalne przegródki, a także zewnętrzna 
kieszeń zapinana zamkiem suwakowym to dodatkowe 
atrybuty tego portfela. produkt ten może być traktowa-
ny jako mała damska kosmetyczka lub duże etui,  
w którym zmieścimy telefon komórkowy. portfel został 
wyposażony w dodatkową małą kieszonkę na kartę pa-
mięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowanie 
- sygnowane logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel damski
18,5 x 10 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 13
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 1
• przegroda na monety x 1
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05
polecany przez nas produkt to elegancki, praktyczny 
portfel z naturalnej włoskiej skóry licowej marki Vip cOL-
LectiON z kolekcji Milano ii. doskonale dopasowany do 
oczekiwań osób, które chcą mieć w portfelu całkowity 
porządek. Mimo niewielkich rozmiarów jest on bardzo 
pojemny. Bez kłopotów zmieści pieniądze papierowe, 
bilon, a także karty kredytowe. Specjalne polecany jest 
panom, którzy transportują portfel w tylnej kieszeni 
spodni - z uwagi na niewielkie gabaryty nie rozciągnie on 
kieszeni. proponowany przez nas portfel ze skóry nadaje 
się również wspaniale do męskiej małej torby na i’pada, 
zmieści się nawet w cienkim biwuarze o niewielkich roz-
miarach. portfel posiada praktyczną kieszonkę na kartę 
pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
11 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 3
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń wewnętrzna x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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05
polecany przez nas produkt to elegancki, praktyczny 
portfel z naturalnej włoskiej skóry licowej marki Vip cOL-
LectiON z kolekcji Milano ii. doskonale dopasowany do 
oczekiwań osób, które chcą mieć w portfelu całkowity 
porządek. Mimo niewielkich rozmiarów jest on bardzo 
pojemny. Bez kłopotów zmieści pieniądze papierowe, 
bilon, a także karty kredytowe. Specjalne polecany jest 
panom, którzy transportują portfel w tylnej kieszeni 
spodni - z uwagi na niewielkie gabaryty nie rozciągnie on 
kieszeni. proponowany przez nas portfel ze skóry nadaje 
się również wspaniale do męskiej małej torby na i’pada, 
zmieści się nawet w cienkim biwuarze o niewielkich roz-
miarach. portfel posiada praktyczną kieszonkę na kartę 
pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
11 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 3
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń wewnętrzna x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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05+etui
polecany przez nas produkt to elegancki i praktyczny 
portfel z naturalnej włoskiej skóry licowej marki Vip 
cOLLectiON z kolekcji Milano ii. doskonale dopaso-
wany do oczekiwań osób, które chcą mieć w portfelu 
całkowity porządek. Mimo niewielkich rozmiarów 
jest on bardzo pojemny. Bez kłopotów zmieści pie-
niądze papierowe, bilon, a także karty kredytowe. 
Specjalne polecany jest panom, którzy transportują 
portfel w tylnej kieszeni spodni - z uwagi na niewielkie 
gabaryty nie rozciągnie on kieszeni. proponowany 
przez nas portfel ze skóry nadaje się również wspa-
niale do męskiej małej torby na i’pada, zmieści się 
nawet w cienkim biwuarze o niewielkich rozmiarach.                                                                                                  
idealnym  uzupełnieniem portfela jest przenośne etui 
na dokumenty. portfel został wyposażony w praktyczną 
kieszonkę na kartę pamięci.portfel zapakowany jest w 
eleganckie opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLec-
tiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski + etui
11 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 3
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń wewnętrzna x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
• kieszeń na dowód rejestracyjny x 1
• kieszeń na karty x 3
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36
polecany przez nas produkt to elegancki, praktyczny 
portfel męski z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON, 
wykonany z naturalnej włoskiej skóry licowej. Jest to 
produkt dla osób, które ponad wszystko cenią sobie 
funkcjonalność w niewielkich gabarytach. Na pewno 
przypadnie do gustu tym, którzy w portfelu przechowują 
nie tylko pieniądze. portfel pomieści zarówno banknoty 
i monety, jak i karty kredytowe oraz wszelkiego rodzaju 
inne dokumenty. Specjalnie polecany jest panom, którzy 
transportują portfel w tylnej kieszeni spodni - z uwagi na 
niewielkie gabaryty nie rozciągnie on kieszeni. portfel 
został wyposażony w praktyczną kieszonkę na kartę 
pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
12,5 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 4
• kieszeń na karty x 8
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń zewnętrzna x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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36
polecany przez nas produkt to elegancki, praktyczny 
portfel męski z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON, 
wykonany z naturalnej włoskiej skóry licowej. Jest to 
produkt dla osób, które ponad wszystko cenią sobie 
funkcjonalność w niewielkich gabarytach. Na pewno 
przypadnie do gustu tym, którzy w portfelu przechowują 
nie tylko pieniądze. portfel pomieści zarówno banknoty 
i monety, jak i karty kredytowe oraz wszelkiego rodzaju 
inne dokumenty. Specjalnie polecany jest panom, którzy 
transportują portfel w tylnej kieszeni spodni - z uwagi na 
niewielkie gabaryty nie rozciągnie on kieszeni. portfel 
został wyposażony w praktyczną kieszonkę na kartę 
pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
12,5 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 4
• kieszeń na karty x 8
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń zewnętrzna x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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38
polecany przez nas produkt to elegancki, praktyczny 
portfel męski z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON 
z wyjmowanym etui, wykonany z naturalnej włoskiej skó-
ry licowej. Jest to produkt dla osób, które ponad wszyst-
ko cenią sobie funkcjonalność w niewielkich gabarytach. 
Na pewno przypadnie do gustu tym, którzy w portfelu 
przechowują nie tylko pieniądze. portfel pomieści 
zarówno banknoty i monety, jak i karty kredytowe oraz 
wszelkiego rodzaju inne dokumenty. Specjalnie polecany 
jest panom, którzy transportują portfel w tylnej kieszeni 
spodni - z uwagi na niewielkie gabaryty nie rozciągnie on 
kieszeni. idealnym  uzupełnieniem portfela jest przenoś-
ne etui na dowód rejestracyjny, dowód osobisty i prawo 
jazdy. portfel został wyposażony w praktyczną kieszonkę 
na kartę pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie 
opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski + etui
12,5 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 4
• kieszeń na karty x 8
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń zewnętrzna x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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38
polecany przez nas produkt to elegancki, praktyczny 
portfel męski z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON 
z wyjmowanym etui, wykonany z naturalnej włoskiej skó-
ry licowej. Jest to produkt dla osób, które ponad wszyst-
ko cenią sobie funkcjonalność w niewielkich gabarytach. 
Na pewno przypadnie do gustu tym, którzy w portfelu 
przechowują nie tylko pieniądze. portfel pomieści 
zarówno banknoty i monety, jak i karty kredytowe oraz 
wszelkiego rodzaju inne dokumenty. Specjalnie polecany 
jest panom, którzy transportują portfel w tylnej kieszeni 
spodni - z uwagi na niewielkie gabaryty nie rozciągnie on 
kieszeni. idealnym  uzupełnieniem portfela jest przenoś-
ne etui na dowód rejestracyjny, dowód osobisty i prawo 
jazdy. portfel został wyposażony w praktyczną kieszonkę 
na kartę pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie 
opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski + etui
12,5 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 4
• kieszeń na karty x 8
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń zewnętrzna x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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funkcjonalny klasyczny duży męski portfel skórzany, wy-
konany z włoskiej skóry licowej, marki Vip cOLLectiON 
z kolekcji Milano ii. tzw. druga strefa portfela zamykana 
jest na zatrzask. Jest to praktyczne rozwiązanie pod 
względem bezpieczeństwa. Wyposażony jest w kieszeń 
zamykaną na zamek suwakowy, gdzie można przecho-
wywać ważne dokumenty. dodatkowy jego atut  to 
obszerna komora na bilon, którą zamyka się na zatrzask, 
dwie kieszenie na banknoty, a także duże kieszenie z 
siateczkami. portfel posiada praktyczne zapięcie na 
zewnątrz, które zabezpiecza przed jego otwarciem. 
produkt został wyposażony w dodatkową kieszonkę na 
kartę pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie 
opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
12 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 8
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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91
funkcjonalny klasyczny duży męski portfel skórzany, wy-
konany z włoskiej skóry licowej, marki Vip cOLLectiON 
z kolekcji Milano ii. tzw. druga strefa portfela zamykana 
jest na zatrzask. Jest to praktyczne rozwiązanie pod 
względem bezpieczeństwa. Wyposażony jest w kieszeń 
zamykaną na zamek suwakowy, gdzie można przecho-
wywać ważne dokumenty. dodatkowy jego atut  to 
obszerna komora na bilon, którą zamyka się na zatrzask, 
dwie kieszenie na banknoty, a także duże kieszenie z 
siateczkami. portfel posiada praktyczne zapięcie na 
zewnątrz, które zabezpiecza przed jego otwarciem. 
produkt został wyposażony w dodatkową kieszonkę na 
kartę pamięci. portfel zapakowany jest w eleganckie 
opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
12 x 9,5 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 8
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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90
Męski portfel skórzany z wyjątkowej kolekcji Milano ii 
marki Vip cOLLectiON. Niezwykle funkcjonalny,  pole-
cany jest zwłaszcza panom, którzy przenoszą w portfelu 
nie tylko pieniądze, ale i dokumenty. produkt wyposa-
żony jest w liczne zakładki na dokumenty (dwa dowody 
rejestracyjne), karty kredytowe oraz kieszeń na bilon i 
przegródki na banknoty. portfel posiada również spo-
rych rozmiarów kieszeń zamykaną na zamek suwakowy, 
w której można bezpiecznie przechowywać inne ważne 
dokumenty. Wyposażony jest w praktyczne zapięcie we-
wnątrz i na zewnątrz, które zabezpiecza jego zawartość. 
portfel posiada również dodatkową kieszonkę na kartę 
pamięci.portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
10 x 13 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 12
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 2
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1

  



  23 | pOrtfeLe MęSkie

90
Męski portfel skórzany z wyjątkowej kolekcji Milano ii 
marki Vip cOLLectiON. Niezwykle funkcjonalny,  pole-
cany jest zwłaszcza panom, którzy przenoszą w portfelu 
nie tylko pieniądze, ale i dokumenty. produkt wyposa-
żony jest w liczne zakładki na dokumenty (dwa dowody 
rejestracyjne), karty kredytowe oraz kieszeń na bilon i 
przegródki na banknoty. portfel posiada również spo-
rych rozmiarów kieszeń zamykaną na zamek suwakowy, 
w której można bezpiecznie przechowywać inne ważne 
dokumenty. Wyposażony jest w praktyczne zapięcie we-
wnątrz i na zewnątrz, które zabezpiecza jego zawartość. 
portfel posiada również dodatkową kieszonkę na kartę 
pamięci.portfel zapakowany jest w eleganckie opakowa-
nie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel męski
10 x 13 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 12
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 2
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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66
Zgrabny stylowy portfel z włoskiej skóry licowej marki 
Vip cOLLectiON z kolekcji Milano ii. portfel  został wy-
posażony we wszelkie niezbędne funkcje, poczynając od 
przegródek na pieniądze papierowe, poprzez kieszonki 
na karty, a na komorze na bilon kończąc. dedykowany 
jest on dla osób, które chcą przenosić w portfelu jedynie 
najbardziej potrzebne rzeczy używane codziennie. 
proponowany przez nas rodzaj portfela będzie interesu-
jącą propozycją dla prawdziwych minimalistów, którzy 
cenią elegancki styl oraz ciekawy design, a w portfelu 
przenoszą jedynie niezbędne elementy. takiego rodzaju 
rozwiązanie w pewnym stopniu minimalizuje straty w 
wypadku zgubienia portfela albo jego kradzieży. portfel 
zapakowany jest w eleganckie opakowanie - sygnowane 
logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel unisex
10,5 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 7
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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66
Zgrabny stylowy portfel z włoskiej skóry licowej marki 
Vip cOLLectiON z kolekcji Milano ii. portfel  został wy-
posażony we wszelkie niezbędne funkcje, poczynając od 
przegródek na pieniądze papierowe, poprzez kieszonki 
na karty, a na komorze na bilon kończąc. dedykowany 
jest on dla osób, które chcą przenosić w portfelu jedynie 
najbardziej potrzebne rzeczy używane codziennie. 
proponowany przez nas rodzaj portfela będzie interesu-
jącą propozycją dla prawdziwych minimalistów, którzy 
cenią elegancki styl oraz ciekawy design, a w portfelu 
przenoszą jedynie niezbędne elementy. takiego rodzaju 
rozwiązanie w pewnym stopniu minimalizuje straty w 
wypadku zgubienia portfela albo jego kradzieży. portfel 
zapakowany jest w eleganckie opakowanie - sygnowane 
logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel unisex
10,5 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 7
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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66
Zgrabny stylowy portfel z włoskiej skóry licowej marki 
Vip cOLLectiON z kolekcji Milano ii. portfel  został wy-
posażony we wszelkie niezbędne funkcje, poczynając od 
przegródek na pieniądze papierowe, poprzez kieszonki 
na karty, a na komorze na bilon kończąc. dedykowany 
jest on dla osób, które chcą przenosić w portfelu jedynie 
najbardziej potrzebne rzeczy używane codziennie. 
proponowany przez nas rodzaj portfela będzie interesu-
jącą propozycją dla prawdziwych minimalistów, którzy 
cenią elegancki styl oraz ciekawy design, a w portfelu 
przenoszą jedynie niezbędne elementy. takiego rodzaju 
rozwiązanie w pewnym stopniu minimalizuje straty w 
wypadku zgubienia portfela albo jego kradzieży. portfel 
zapakowany jest w eleganckie opakowanie - sygnowane 
logo Vip cOLLectiON.

dedykowany dla osób ze skłonnością do alergii 
(skóra garbowana ekstraktami kwiatowymi)

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel unisex
10,5 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 7
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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199
Zgrabny stylowy portfel z włoskiej skóry licowej marki 
Vip cOLLectiON z kolekcji Milano ii. portfel  został 
wyposażony we wszelkie niezbędne funkcje, poczynając 
od przegródek na pieniądze papierowe, poprzez kie-
szonki na karty, a na komorze na bilon kończąc. ten typ 
portfela jest doskonałą alternatywą dla dużego portfela 
i jest idealny dla osób ceniących sobie komfort użytko-
wania oraz ergonomiczny design. produkt jest niezwykle 
poręczny i praktyczny. Zmieści się w męskiej kieszeni 
koszuli jak również w damskiej małej kopertówce czy 
kosmetyczce. portfel zapakowany jest w eleganckie 
opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel unisex
12,5 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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199
Zgrabny stylowy portfel z włoskiej skóry licowej marki 
Vip cOLLectiON z kolekcji Milano ii. portfel  został 
wyposażony we wszelkie niezbędne funkcje, poczynając 
od przegródek na pieniądze papierowe, poprzez kie-
szonki na karty, a na komorze na bilon kończąc. ten typ 
portfela jest doskonałą alternatywą dla dużego portfela 
i jest idealny dla osób ceniących sobie komfort użytko-
wania oraz ergonomiczny design. produkt jest niezwykle 
poręczny i praktyczny. Zmieści się w męskiej kieszeni 
koszuli jak również w damskiej małej kopertówce czy 
kosmetyczce. portfel zapakowany jest w eleganckie 
opakowanie - sygnowane logo Vip cOLLectiON.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

portfel unisex
12,5 x 9 cm

100% skóra 
naturalna licowa

• kieszeń uniwersalna x 2
• kieszeń na karty x 4
• kieszeń na kartę pamięci x 1
• kieszeń z siatką x 1
• przegroda na banknoty x 2
• przegroda na monety x 1
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101
ciekawe i bardzo praktyczne etui na karty i dokumenty, 
np. na dowód rejestracyjny czy legitymację. produkt 
należy do kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON.
etui zostało wyposażone w system cArd GUArd rfid, 
który zabezpiecza nasze karty przed nieautoryzowanym 
odczytem danych. Oznacza to, że trzymając swoje doku-
menty w tymże etui mamy pewność, że nikt z zewnątrz 
nie odczyta danych zawartych na karcie. Zastosowana 
technologia została przebadana i potwierdzona certy-
fikatem tUV. etui może być noszone samodzielnie lub 
jako uzupełnienie portfela lub kosmetyczki.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na karty
8,5 x 12 cm

100% skóra 
naturalna licowa

System
Card Guard RFID

certyfikat
TÜV
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101
ciekawe i bardzo praktyczne etui na karty i dokumenty, 
np. na dowód rejestracyjny czy legitymację. produkt 
należy do kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON.
etui zostało wyposażone w system cArd GUArd rfid, 
który zabezpiecza nasze karty przed nieautoryzowanym 
odczytem danych. Oznacza to, że trzymając swoje doku-
menty w tymże etui mamy pewność, że nikt z zewnątrz 
nie odczyta danych zawartych na karcie. Zastosowana 
technologia została przebadana i potwierdzona certy-
fikatem tUV. etui może być noszone samodzielnie lub 
jako uzupełnienie portfela lub kosmetyczki.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na karty
8,5 x 12 cm

100% skóra 
naturalna licowa

System
Card Guard RFID

certyfikat
TÜV
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03
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdują-
ce się wewnątrz dwa metalowe zapięcia do kluczy w 
kształcie koła, umożliwiają ich noszenie wewnątrz i na 
zewnątrz etui. ponadto na zewnątrz znajduje się prak-
tyczna kieszonka do przenoszenia biletów, kart pamięci 
lub małego USB.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na karty
12,5 x 7,5 x 1 cm

100% skóra 
naturalna licowa
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03
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdują-
ce się wewnątrz dwa metalowe zapięcia do kluczy w 
kształcie koła, umożliwiają ich noszenie wewnątrz i na 
zewnątrz etui. ponadto na zewnątrz znajduje się prak-
tyczna kieszonka do przenoszenia biletów, kart pamięci 
lub małego USB.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na karty
12,5 x 7,5 x 1 cm

100% skóra 
naturalna licowa
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03
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdują-
ce się wewnątrz dwa metalowe zapięcia do kluczy w 
kształcie koła, umożliwiają ich noszenie wewnątrz i na 
zewnątrz etui. ponadto na zewnątrz znajduje się prak-
tyczna kieszonka do przenoszenia biletów, kart pamięci 
lub małego USB.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na karty
12,5 x 7,5 x 1 cm

100% skóra 
naturalna licowa
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167
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdujący 
się na zewnątrz malutki karabinek umożliwia doczepie-
nie etui do innego przedmiotu lub dołączenie do niego 
większego klucza. ponadto etui można wykorzystać do 
przenoszenia słuchawek czy USB, jak również drobnych 
przedmiotów: monet, biletów autobusowych, kart 
pamięci.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na klucze
11 x 4,5 x 4 cm

100% skóra 
naturalna licowa
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167
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdujący 
się na zewnątrz malutki karabinek umożliwia doczepie-
nie etui do innego przedmiotu lub dołączenie do niego 
większego klucza. ponadto etui można wykorzystać do 
przenoszenia słuchawek czy USB, jak również drobnych 
przedmiotów: monet, biletów autobusowych, kart 
pamięci.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na klucze
11 x 4,5 x 4 cm

100% skóra 
naturalna licowa
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167
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdujący 
się na zewnątrz malutki karabinek umożliwia doczepie-
nie etui do innego przedmiotu lub dołączenie do niego 
większego klucza. ponadto etui można wykorzystać do 
przenoszenia słuchawek czy USB, jak również drobnych 
przedmiotów: monet, biletów autobusowych, kart 
pamięci.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na klucze
11 x 4,5 x 4 cm

100% skóra 
naturalna licowa

  



  37 | Portfele I etuI unIsex

169
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdujący 
się na zewnątrz malutki karabinek umożliwia doczepie-
nie etui do innego przedmiotu lub dołączenie do niego 
większego klucza. ponadto etui można wykorzystać do 
przenoszenia słuchawek czy USB, jak również drobnych 
przedmiotów: monet, biletów autobusowych, kart 
pamięci.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na klucze
12,5 x 4,5 x 4 cm

100% skóra 
naturalna licowa

  



  38 | Portfele I etuI unIsex

169
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdujący 
się na zewnątrz malutki karabinek umożliwia doczepie-
nie etui do innego przedmiotu lub dołączenie do niego 
większego klucza. ponadto etui można wykorzystać do 
przenoszenia słuchawek czy USB, jak również drobnych 
przedmiotów: monet, biletów autobusowych, kart 
pamięci.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na klucze
12,5 x 4,5 x 4 cm

100% skóra 
naturalna licowa

  



  39 | Portfele I etuI unIsex

169
ciekawe etui skórzane na klucze lub klucz samochodowy 
z kolekcji Milano ii marki Vip cOLLectiON. Znajdujący 
się na zewnątrz malutki karabinek umożliwia doczepie-
nie etui do innego przedmiotu lub dołączenie do niego 
większego klucza. ponadto etui można wykorzystać do 
przenoszenia słuchawek czy USB, jak również drobnych 
przedmiotów: monet, biletów autobusowych, kart 
pamięci.

___________________________________________________

|  dOStępNA kOLOryStykA

___________________________________________________

|  WyMiAry i pArAMetry

etui na klucze
12,5 x 4,5 x 4 cm

100% skóra 
naturalna licowa
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