
KOLEKCJA LONDON II

Portfele i etui



LONDON IINo

Etui  |  02. LONDON II         

02
Opis produktu

 Etui na klucze wykonane w 100% ze skóry 
naturalnej. Produkt został wyposażony w 6 karabiń-
czyków na klucze, posiada dodatkowe cztery prze-
gródki (np. na kartę magnetyczną lub inną do otwie-
rania drzwi lub kartę parkingową). Jedną z przegródek 
można przeznaczyć na przechowywanie drobnych 
pieniędzy, które są potrzebne są na przykład przy 
dokonywaniu opłat parkingowych. Etui jest pojemne  
i praktyczne.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

13 x 7
cm



No LONDON IINo

Etui  |  02. LONDON II         

02
Opis produktu

 Etui na klucze wykonane w 100% ze skóry 
naturalnej. Produkt został wyposażony w 6 karabiń-
czyków na klucze, posiada dodatkowe cztery prze-
gródki (np. na kartę magnetyczną lub inną do otwie-
rania drzwi lub kartę parkingową). Jedną z przegródek 
można przeznaczyć na przechowywanie drobnych 
pieniędzy, które są potrzebne są na przykład przy 
dokonywaniu opłat parkingowych. Etui jest pojemne  
i praktyczne.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

13 x 7
cm



LONDON IINo

Etui  |  02. LONDON II         

02
Opis produktu

 Etui na klucze wykonane w 100% ze skóry 
naturalnej. Produkt został wyposażony w 6 karabiń-
czyków na klucze, posiada dodatkowe cztery prze-
gródki (np. na kartę magnetyczną lub inną do otwie-
rania drzwi lub kartę parkingową). Jedną z przegródek 
można przeznaczyć na przechowywanie drobnych 
pieniędzy, które są potrzebne są na przykład przy 
dokonywaniu opłat parkingowych. Etui jest pojemne  
i praktyczne.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

13 x 7
cm

Opis produktu

 Etui na klucze wykonane w 100% ze skóry 
naturalnej. Produkt został wyposażony w 6 karabiń-
czyków na klucze, posiada dodatkowe cztery prze-
gródki (np. na kartę magnetyczną lub inną do otwie-
rania drzwi lub kartę parkingową). Jedną z przegródek 
można przeznaczyć na przechowywanie drobnych 
pieniędzy, które są potrzebne są na przykład przy 
dokonywaniu opłat parkingowych. Etui jest pojemne  
i praktyczne.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

13 x 7
cm



No LONDON IINo

Etui  |  197. LONDON II         

  197
Opis produktu

 Etui na dokumenty wykonane w 100% ze 
skóry naturalnej. Produkt posiada siateczkowe prze-
gródki, w których  zmieścić można wszelkie niezbędne 
dokumenty osobiste i pojazdu: dowód rejestracyjny, 
prawo jazdy i dowód osobisty. Etui łączy w sobie wyso-
ką jakość, elegancję i wygodę w jednym.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

10 x 12,5
cm

Kieszonki na karty: 2 szt.
Kieszonki na dowód rejestracyjny: 1 szt.



LONDON IINo  197

Etui  |  197. LONDON II         

Opis produktu

 Etui na dokumenty wykonane w 100% ze 
skóry naturalnej. Produkt posiada siateczkowe prze-
gródki, w których  zmieścić można wszelkie niezbędne 
dokumenty osobiste i pojazdu: dowód rejestracyjny, 
prawo jazdy i dowód osobisty. Etui łączy w sobie wyso-
ką jakość, elegancję i wygodę w jednym.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

10 x 12,5
cm

Kieszonki na karty: 2 szt.
Kieszonki na dowód rejestracyjny: 1 szt.



No LONDON IINo  197

Etui  |  197. LONDON II         

Opis produktu

 Etui na dokumenty wykonane w 100% ze 
skóry naturalnej. Produkt posiada siateczkowe prze-
gródki, w których  zmieścić można wszelkie niezbędne 
dokumenty osobiste i pojazdu: dowód rejestracyjny, 
prawo jazdy i dowód osobisty. Etui łączy w sobie wyso-
ką jakość, elegancję i wygodę w jednym.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

10 x 12,5
cm

Kieszonki na karty: 2 szt.
Kieszonki na dowód rejestracyjny: 1 szt.



LONDON IINo

Etui  |  14. LONDON II         

14
Opis produktu

 Wizytownik osobisty wykonany w 100% ze 
skóry naturalnej. Służy do wygodnego przenoszenia 
nawet 40 wizytówek. Wyposażone jest w dodatkową 
kieszeń za tzw. ”siatką”, dzięki czemu można w nim 
także  przechowywać wizytówki, które otrzymujemy.  
O klasycznym i eleganckim wyglądzie etui świadczy 
fakt, że posiada ono tradycyjne zamknięcie na klapkę.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

11 x 7
cm

Kieszonka główna: 1 szt.
Kieszonka dodatkowa: 1 szt.



No LONDON IINo 14

Etui  |  14. LONDON II         

Opis produktu

 Wizytownik osobisty wykonany w 100% ze 
skóry naturalnej. Służy do wygodnego przenoszenia 
nawet 40 wizytówek. Wyposażone jest w dodatkową 
kieszeń za tzw. ”siatką”, dzięki czemu można w nim 
także  przechowywać wizytówki, które otrzymujemy.  
O klasycznym i eleganckim wyglądzie etui świadczy 
fakt, że posiada ono tradycyjne zamknięcie na klapkę.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

11 x 7
cm

Kieszonka główna: 1 szt.
Kieszonka dodatkowa: 1 szt.



LONDON IINo 14

Etui  |  14. LONDON II         

Opis produktu

 Wizytownik osobisty wykonany w 100% ze 
skóry naturalnej. Służy do wygodnego przenoszenia 
nawet 40 wizytówek. Wyposażone jest w dodatkową 
kieszeń za tzw. ”siatką”, dzięki czemu można w nim 
także  przechowywać wizytówki, które otrzymujemy.  
O klasycznym i eleganckim wyglądzie etui świadczy 
fakt, że posiada ono tradycyjne zamknięcie na klapkę.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

11 x 7
cm

Kieszonka główna: 1 szt.
Kieszonka dodatkowa: 1 szt.



No LONDON IINo 201

Etui  |  00. LONDON II         

Opis produktu

 Etui na okulary posiada sztywne wykończe-
nie zewnętrzne a w środku wykończenie z miękkiej 
tkaniny. Takie rozwiązanie doskonale chroni oprawki 
okularów przed zgnieceniem a miękka tkanina w środ-
ku etui zapobiega rysowaniu szkieł. Ten rodzaj etui do-
skonale nadaje się m.in. na okulary korekcyjne.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

16,5 x 7
cm



LONDON IINo 201

Etui  |  00. LONDON II         

Opis produktu

 Etui na okulary posiada sztywne wykończe-
nie zewnętrzne a w środku wykończenie z miękkiej 
tkaniny. Takie rozwiązanie doskonale chroni oprawki 
okularów przed zgnieceniem a miękka tkanina w środ-
ku etui zapobiega rysowaniu szkieł. Ten rodzaj etui do-
skonale nadaje się m.in. na okulary korekcyjne.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

16,5 x 7
cm



No LONDON IINo 201

Etui  |  00. LONDON II         

Opis produktu

 Etui na okulary posiada sztywne wykończe-
nie zewnętrzne a w środku wykończenie z miękkiej 
tkaniny. Takie rozwiązanie doskonale chroni oprawki 
okularów przed zgnieceniem a miękka tkanina w środ-
ku etui zapobiega rysowaniu szkieł. Ten rodzaj etui do-
skonale nadaje się m.in. na okulary korekcyjne.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

16,5 x 7
cm



LONDON IINo 171

Portfele damskie  |  171. LONDON II         

Opis produktu

 Portfel w klasie SMART wykonany z najwyż-
szej jakości skóry naturalnej. Portfel został stworzony 
z myślą o kobietach. Portfel ten to szereg praktycz-
nych rozwiązań, m.in. zewnętrzna komora na bilon, 
kieszonki na karty, przegrody na banknoty, a dodat-
kowo kieszonka z siateczką, która służyć może np. do 
przechowywania zdjęcia. Portfel ten jest nowoczesną 
propozycją minimalistycznego rozwiązania i oryginal-
nego designu.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

11 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 4 szt. 
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub 
legitymacje oraz kieszonka na kartę pamięci): 1 szt. 
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety (po zewnętrznej stronie portfe-
la): 2 szt. 



LONDON IINo 171

Portfele damskie  |  171. LONDON II         

Opis produktu

 Portfel w klasie SMART wykonany z najwyż-
szej jakości skóry naturalnej. Portfel został stworzony 
z myślą o kobietach. Portfel ten to szereg praktycz-
nych rozwiązań, m.in. zewnętrzna komora na bilon, 
kieszonki na karty, przegrody na banknoty, a dodat-
kowo kieszonka z siateczką, która służyć może np. do 
przechowywania zdjęcia. Portfel ten jest nowoczesną 
propozycją minimalistycznego rozwiązania i oryginal-
nego designu.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

11 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 4 szt. 
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub 
legitymacje oraz kieszonka na kartę pamięci): 1 szt. 
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety (po zewnętrznej stronie portfe-
la): 2 szt. 



LONDON IINo 171

Portfele damskie  |  171. LONDON II         

Opis produktu

 Portfel w klasie SMART wykonany z najwyż-
szej jakości skóry naturalnej. Portfel został stworzony 
z myślą o kobietach. Portfel ten to szereg praktycz-
nych rozwiązań, m.in. zewnętrzna komora na bilon, 
kieszonki na karty, przegrody na banknoty, a dodat-
kowo kieszonka z siateczką, która służyć może np. do 
przechowywania zdjęcia. Portfel ten jest nowoczesną 
propozycją minimalistycznego rozwiązania i oryginal-
nego designu.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

11 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 4 szt. 
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub 
legitymacje oraz kieszonka na kartę pamięci): 1 szt. 
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety (po zewnętrznej stronie portfe-
la): 2 szt. 



LONDON IINo30

Portfele damskie  |  30. LONDON II         

Opis produktu

 Oryginalny damski portfel wykonany w 100% 
ze skóry naturalnej marki VIP COLLECTION z kolekcji 
London II. Portfel wyposażony jest w dwie komory na 
bilon nie zamykane w standardzie tradycyjnego bigla 
lecz na zamek suwakowy. Liczne kieszenie na karty  
i inne dokumenty uzupełniają funkcjonalność portfe-
la.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

10 x 12
cm

Kieszonki na karty: 6 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Kieszonka na bilon (zamykana na zamek błyskawicz-
ny): 1 szt.



LONDON IINo

Portfele damskie  |  30. LONDON II         

30
Opis produktu

 Oryginalny damski portfel wykonany w 100% 
ze skóry naturalnej marki VIP COLLECTION z kolekcji 
London II. Portfel wyposażony jest w dwie komory na 
bilon nie zamykane w standardzie tradycyjnego bigla 
lecz na zamek suwakowy. Liczne kieszenie na karty  
i inne dokumenty uzupełniają funkcjonalność portfe-
la.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

10 x 12
cm

Kieszonki na karty: 6 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Kieszonka na bilon (zamykana na zamek błyskawicz-
ny): 1 szt.



LONDON IINo30

Portfele damskie  |  30. LONDON II         

Opis produktu

 Oryginalny damski portfel wykonany w 100% 
ze skóry naturalnej marki VIP COLLECTION z kolekcji 
London II. Portfel wyposażony jest w dwie komory na 
bilon nie zamykane w standardzie tradycyjnego bigla 
lecz na zamek suwakowy. Liczne kieszenie na karty  
i inne dokumenty uzupełniają funkcjonalność portfe-
la.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

10 x 12
cm

Kieszonki na karty: 6 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Kieszonka na bilon (zamykana na zamek błyskawicz-
ny): 1 szt.



LONDON IINo29

Portfele damskie  |  29. LONDON II         

Opis produktu

 Duży portfel damski marki VIP COLLECTION 
wykonany ze 100% skóry naturalnej. Portfel posiada 
rozbudowaną część kieszeni na banknoty oraz na bi-
lon. Funkcjonalność portfela uzupełniają klasyczne 
kieszenie na karty i inne dokumenty.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

9 x 14
cm

Kieszonki uniwersalne (w postaci harmonijki): 4 szt.
Kieszonki na karty: 5 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.



LONDON IINo29

Portfele damskie  |  29. LONDON II         

Opis produktu

 Duży portfel damski marki VIP COLLECTION 
wykonany ze 100% skóry naturalnej. Portfel posiada 
rozbudowaną część kieszeni na banknoty oraz na bi-
lon. Funkcjonalność portfela uzupełniają klasyczne 
kieszenie na karty i inne dokumenty.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

9 x 14
cm

Kieszonki uniwersalne (w postaci harmonijki): 4 szt.
Kieszonki na karty: 5 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.



LONDON IINo

Portfele damskie  |  29. LONDON II         

29
Opis produktu

 Duży portfel damski marki VIP COLLECTION 
wykonany ze 100% skóry naturalnej. Portfel posiada 
rozbudowaną część kieszeni na banknoty oraz na bi-
lon. Funkcjonalność portfela uzupełniają klasyczne 
kieszenie na karty i inne dokumenty.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

9 x 14
cm

Kieszonki uniwersalne (w postaci harmonijki): 4 szt.
Kieszonki na karty: 5 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.



LONDON IINo

Portfele damskie  |  53. LONDON II         

53
Opis produktu

 Portfel wykonany ze 100% skóry naturalnej. 
Jest wyposażony w  komorę na bilon o zatrzaskowym 
zapięciu stworzonym specjalnie dla kobiet. Przegro-
da na monety zlokalizowana jest na zewnątrz port-
fela, przez co można z niej korzystać w każdej chwili 
i nie trzeba do tego otwierać całego portfela. Ciekawie 
zaprojektowane kieszonki uniwersalne i na karty to 
najmocniejszy designerski akcent w tym produkcie. 
Portfel umożliwia bezpieczne przechowywanie dowo-
du rejestracyjnego samochodu oraz innego rodzaju 
dokumentów - dzięki swojej niezwykłej pojemności  
i funkcjonalności można go trochę traktować jako 
mini torebkę.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

9 x 13
cm

Kieszonki uniwersalne: 5 szt.
Kieszonki na karty: 6 szt.
Kieszonka z  siateczką: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety (zamykana na zamek błyska-
wiczny): 1 szt. 



LONDON IINo53

Portfele damskie  |  53. LONDON II         

Opis produktu

 Portfel wykonany ze 100% skóry naturalnej. 
Jest wyposażony w  komorę na bilon o zatrzaskowym 
zapięciu stworzonym specjalnie dla kobiet. Przegro-
da na monety zlokalizowana jest na zewnątrz port-
fela, przez co można z niej korzystać w każdej chwili 
i nie trzeba do tego otwierać całego portfela. Ciekawie 
zaprojektowane kieszonki uniwersalne i na karty to 
najmocniejszy designerski akcent w tym produkcie. 
Portfel umożliwia bezpieczne przechowywanie dowo-
du rejestracyjnego samochodu oraz innego rodzaju 
dokumentów - dzięki swojej niezwykłej pojemności  
i funkcjonalności można go trochę traktować jako 
mini torebkę.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

9 x 13
cm

Kieszonki uniwersalne: 5 szt.
Kieszonki na karty: 6 szt.
Kieszonka z  siateczką: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety (zamykana na zamek błyska-
wiczny): 1 szt. 



LONDON IINo53

Portfele damskie  |  53. LONDON II         

Opis produktu

 Portfel wykonany ze 100% skóry naturalnej. 
Jest wyposażony w  komorę na bilon o zatrzaskowym 
zapięciu stworzonym specjalnie dla kobiet. Przegro-
da na monety zlokalizowana jest na zewnątrz port-
fela, przez co można z niej korzystać w każdej chwili 
i nie trzeba do tego otwierać całego portfela. Ciekawie 
zaprojektowane kieszonki uniwersalne i na karty to 
najmocniejszy designerski akcent w tym produkcie. 
Portfel umożliwia bezpieczne przechowywanie dowo-
du rejestracyjnego samochodu oraz innego rodzaju 
dokumentów - dzięki swojej niezwykłej pojemności  
i funkcjonalności można go trochę traktować jako 
mini torebkę.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

9 x 13
cm

Kieszonki uniwersalne: 5 szt.
Kieszonki na karty: 6 szt.
Kieszonka z  siateczką: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety (zamykana na zamek błyska-
wiczny): 1 szt. 



LONDON IINo87

Portfele damskie  |  87. LONDON II         

Opis produktu

 Duży skórzany portfel dla pań z zapięciem 
zatrzaskowym cechujący się niezwykłą funkcjonal-
nością. Wyposażony jest w podwójną kieszeń na mo-
nety oraz na banknoty. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwa jest segregacja bilonu i banknotów. Portfel 
posiada wewnętrzną kieszeń na zamek suwakowy, 
gdzie przechowywać można na przykład dokumenty. 
Duża ilość kieszonek na karty, kieszonka z siateczką, 
uniwersalne przegródki, a także zewnętrzna kieszeń 
zapinana zamkiem suwakowym to dodatkowe atrybu-
ty tego portfela.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

18,5 x 10
cm

Kieszonki uniwersalne: 2  szt.
Kieszonki na karty: 13 szt.
Kieszonka z  siateczką: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety (zamykana na zamek błyska-
wiczny): 1 szt. 



LONDON IINo

Portfele damskie  |  87. LONDON II         

87
Opis produktu

 Duży skórzany portfel dla pań z zapięciem 
zatrzaskowym cechujący się niezwykłą funkcjonal-
nością. Wyposażony jest w podwójną kieszeń na mo-
nety oraz na banknoty. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwa jest segregacja bilonu i banknotów. Portfel 
posiada wewnętrzną kieszeń na zamek suwakowy, 
gdzie przechowywać można na przykład dokumenty. 
Duża ilość kieszonek na karty, kieszonka z siateczką, 
uniwersalne przegródki, a także zewnętrzna kieszeń 
zapinana zamkiem suwakowym to dodatkowe atrybu-
ty tego portfela.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

18,5 x 10
cm

Kieszonki uniwersalne: 2  szt.
Kieszonki na karty: 13 szt.
Kieszonka z  siateczką: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety (zamykana na zamek błyska-
wiczny): 1 szt. 



LONDON IINo

Portfele damskie  |  87. LONDON II         

87
Opis produktu

 Duży skórzany portfel dla pań z zapięciem 
zatrzaskowym cechujący się niezwykłą funkcjonal-
nością. Wyposażony jest w podwójną kieszeń na mo-
nety oraz na banknoty. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
możliwa jest segregacja bilonu i banknotów. Portfel 
posiada wewnętrzną kieszeń na zamek suwakowy, 
gdzie przechowywać można na przykład dokumenty. 
Duża ilość kieszonek na karty, kieszonka z siateczką, 
uniwersalne przegródki, a także zewnętrzna kieszeń 
zapinana zamkiem suwakowym to dodatkowe atrybu-
ty tego portfela.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy czerwony skóra 
naturalna

licowa 

18,5 x 10
cm

Kieszonki uniwersalne: 2  szt.
Kieszonki na karty: 13 szt.
Kieszonka z  siateczką: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety (zamykana na zamek błyska-
wiczny): 1 szt. 
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06
Opis produktu

 Męski portfel wykonany w 100% ze skóry 
naturalnej, z funkcjonalnym zatrzaskowym zamknię-
ciem tzw. drugiej strefy - umożliwia ono szybki dostęp 
do przedmiotów używanych codziennie. Dodatkowo 
portfel wyposażony w zamknięcie zatrzaskowe ze-
wnętrzne - dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo, 
przed ewentualnym wypadnięciem karty. Wyposa-
żony jest on w  przegrodę na bilon, która zamykana 
jest na zatrzask, kieszonki na banknoty oraz kieszonki  
z siateczkami. Nie wątpliwym atutem jest schowek na 
kartę pamięci, dzięki której  jest ona dobrze zabezpie-
czona i zawsze pod ręką. Portfel jest solidnie podszyty, 
zwłaszcza w miejscach często używanych, które naj-
bardziej są narażone na napięcia. Portfel dla każdego, 
który ceni nie tylko wygląd, ale również jakość i uży-
teczność produktu.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

12,5 x 9
cm

Kieszonki uniwersalne: 3 szt.
Kieszonki na karty: 5 szt.
Kieszonki z siatką: 2 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: brak
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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06
Opis produktu

 Męski portfel wykonany w 100% ze skóry 
naturalnej, z funkcjonalnym zatrzaskowym zamknię-
ciem tzw. drugiej strefy - umożliwia ono szybki dostęp 
do przedmiotów używanych codziennie. Dodatkowo 
portfel wyposażony w zamknięcie zatrzaskowe ze-
wnętrzne - dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo, 
przed ewentualnym wypadnięciem karty. Wyposa-
żony jest on w  przegrodę na bilon, która zamykana 
jest na zatrzask, kieszonki na banknoty oraz kieszonki  
z siateczkami. Nie wątpliwym atutem jest schowek na 
kartę pamięci, dzięki której  jest ona dobrze zabezpie-
czona i zawsze pod ręką. Portfel jest solidnie podszyty, 
zwłaszcza w miejscach często używanych, które naj-
bardziej są narażone na napięcia. Portfel dla każdego, 
który ceni nie tylko wygląd, ale również jakość i uży-
teczność produktu.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

12,5 x 9
cm

Kieszonki uniwersalne: 3 szt.
Kieszonki na karty: 5 szt.
Kieszonki z siatką: 2 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: brak
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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36
Opis produktu

 Męski portfel wykonany w 100% ze skóry na-
turalnej. Jest to produkt dla mężczyzn, którzy ponad 
wszystko cenią funkcjonalność. Z pewnością przypad-
nie do gustu każdemu, który w portfelu przechowuje 
wiele rzeczy, z których nie wszystkie są pieniędzmi. 
Portfel pomieści zarówno pieniądze papierowe, jak 
i karty kredytowe i wszelkiego rodzaju inne ważne 
dokumenty. Portfel wyróżnia się oryginalnym wzor-
nictwem na zewnątrz jak również nietuzinkowym  
i ciekawym układem schowków i kieszeni wewnątrz 
portfela. Zapinany z zewnątrz na zatrzask portfel, za-
dba o bezpieczeństwo rzeczy każdego dnia. Produkt 
wykonany z dbałością o najmniejsze detale, tak aby 
przedmiot mógł służyć na lata i cieszyć właściciela za 
każdym razem. kiedy sięgnie po niego do kieszeni.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

12 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: 5 szt.
Kieszonki na karty: 8 szt.
Kieszonki z siatką: 1 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: brak
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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Opis produktu

 Męski portfel wykonany w 100% ze skóry na-
turalnej. Jest to produkt dla mężczyzn, którzy ponad 
wszystko cenią funkcjonalność. Z pewnością przypad-
nie do gustu każdemu, który w portfelu przechowuje 
wiele rzeczy, z których nie wszystkie są pieniędzmi. 
Portfel pomieści zarówno pieniądze papierowe, jak 
i karty kredytowe i wszelkiego rodzaju inne ważne 
dokumenty. Portfel wyróżnia się oryginalnym wzor-
nictwem na zewnątrz jak również nietuzinkowym  
i ciekawym układem schowków i kieszeni wewnątrz 
portfela. Zapinany z zewnątrz na zatrzask portfel, za-
dba o bezpieczeństwo rzeczy każdego dnia. Produkt 
wykonany z dbałością o najmniejsze detale, tak aby 
przedmiot mógł służyć na lata i cieszyć właściciela za 
każdym razem. kiedy sięgnie po niego do kieszeni.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

12 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: 5 szt.
Kieszonki na karty: 8 szt.
Kieszonki z siatką: 1 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: brak
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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68
Opis produktu

 Mały, stylowy portfel męski ze skóry natural-
nej, który wyposażony jest we wszystkie niezbędne 
elementy, poczynając od przegródek na banknoty, 
poprzez kieszonki na karty, a na przegrodzie na bilon 
kończąc. Polecany jest on zwłaszcza osobom, które lu-
bią mieć w portfelu tylko kompletnie niezbędne rzeczy 
- prawdziwych minimalistów, którzy mimo wszystko 
cenią klasyczną elegancję oraz ciekawy design -  
w portfelu przenoszą tylko najpotrzebniejsze akceso-
ria, a pozostałe rzeczy noszą we wszelkiego typu etui. 
Produkt posiada niezwykle ciekawą komorę na bilon. 
Otwiera się ją z zewnątrz portfela, dlatego można  
z niej wygodnie korzystać bez konieczności rozkłada-
nia całego produktu. Na uwagę zasługuje szczególnie 
sposób wykończenia portfela, obszycie oraz metalo-
wa blaszka. Trzymany w ręce  jest miękki i przyjemny  
w dotyku, a nowy pachnie skórą naturalną - klasa 
sama w sobie.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

10 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: brak
Kieszonki na karty: 2 szt.
Kieszonki z siatką: brak
Kieszonka z zamknięciem na zamek: brak
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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Opis produktu

 Mały, stylowy portfel męski ze skóry natural-
nej, który wyposażony jest we wszystkie niezbędne 
elementy, poczynając od przegródek na banknoty, 
poprzez kieszonki na karty, a na przegrodzie na bilon 
kończąc. Polecany jest on zwłaszcza osobom, które lu-
bią mieć w portfelu tylko kompletnie niezbędne rzeczy 
- prawdziwych minimalistów, którzy mimo wszystko 
cenią klasyczną elegancję oraz ciekawy design -  
w portfelu przenoszą tylko najpotrzebniejsze akceso-
ria, a pozostałe rzeczy noszą we wszelkiego typu etui. 
Produkt posiada niezwykle ciekawą komorę na bilon. 
Otwiera się ją z zewnątrz portfela, dlatego można  
z niej wygodnie korzystać bez konieczności rozkłada-
nia całego produktu. Na uwagę zasługuje szczególnie 
sposób wykończenia portfela, obszycie oraz metalo-
wa blaszka. Trzymany w ręce  jest miękki i przyjemny  
w dotyku, a nowy pachnie skórą naturalną - klasa 
sama w sobie.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

10 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: brak
Kieszonki na karty: 2 szt.
Kieszonki z siatką: brak
Kieszonka z zamknięciem na zamek: brak
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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93
Opis produktu

 Praktyczny portfel męski, wykonany w 100% 
ze skóry naturalnej. Doskonale dopasowany do ocze-
kiwań osób, które chcą mieć w portfelu całkowity po-
rządek. Mimo niewielkich rozmiarów jest on bardzo 
pojemny. Bez kłopotów zmieści: pieniądze papierowe, 
bilon, karty kredytowe a także kartę pamięci. Specjal-
nie polecany jest panom, którzy transportują portfel  
w tylnej kieszeni spodni - z uwagi na niewielkie gaba-
ryty nie rozciągnie on kieszeni. Funkcjonalne zatrza-
skowe zapięcie drugiej strefy - umożliwi szybki dostęp 
do przedmiotów używanych codziennie. Produkt  
z najwyższej półki  z pewnością zaspokoi najbardziej 
wymagających klientów. Wysoka jakość wykonania, 
bardzo ładny design i praktyczne umiejscowienie 
wszystkich kieszeni sprawia, że w portfelu tym po-
mieścimy wszystkie potrzebne rzeczy i nie będziemy 
musieli obawiać się o ich wypadnięcie.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

9 x 10
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 2 szt.
Kieszonki z siatką: 2 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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Opis produktu

 Praktyczny portfel męski, wykonany w 100% 
ze skóry naturalnej. Doskonale dopasowany do ocze-
kiwań osób, które chcą mieć w portfelu całkowity po-
rządek. Mimo niewielkich rozmiarów jest on bardzo 
pojemny. Bez kłopotów zmieści: pieniądze papierowe, 
bilon, karty kredytowe a także kartę pamięci. Specjal-
nie polecany jest panom, którzy transportują portfel  
w tylnej kieszeni spodni - z uwagi na niewielkie gaba-
ryty nie rozciągnie on kieszeni. Funkcjonalne zatrza-
skowe zapięcie drugiej strefy - umożliwi szybki dostęp 
do przedmiotów używanych codziennie. Produkt  
z najwyższej półki  z pewnością zaspokoi najbardziej 
wymagających klientów. Wysoka jakość wykonania, 
bardzo ładny design i praktyczne umiejscowienie 
wszystkich kieszeni sprawia, że w portfelu tym po-
mieścimy wszystkie potrzebne rzeczy i nie będziemy 
musieli obawiać się o ich wypadnięcie.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

9 x 10
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 2 szt.
Kieszonki z siatką: 2 szt.
Kieszonka z zamknięciem na zamek: 1 szt.
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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59
Opis produktu

 Portfel męski ze skóry naturalnej skierowany 
głównie do panów, dla których ważne jest, aby portfel 
mieścił bardzo dużo. Portfel jest niezwykle pojemny 
i pomieści praktycznie wszystko: paszport, karty kre-
dytowe, dokumenty rejestracyjne samochodu, bilon, 
banknoty i o wiele więcej. Posiada specjalną przegrodę 
na monety oraz przegródkę z siateczką, gdzie można 
przechowywać prawo jazdy lub zdjęcia. Portfel posia-
da praktyczne zapięcie na zewnątrz, które zabezpiecza 
dodatkowo jego zawartość.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

11 x 14
cm

Kieszonki uniwersalne: 4 szt.
Kieszonki na karty: 14 szt.
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub legity-
macje oraz kieszonka na kartę pamięci): 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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Opis produktu

 Portfel męski ze skóry naturalnej skierowany 
głównie do panów, dla których ważne jest, aby portfel 
mieścił bardzo dużo. Portfel jest niezwykle pojemny 
i pomieści praktycznie wszystko: paszport, karty kre-
dytowe, dokumenty rejestracyjne samochodu, bilon, 
banknoty i o wiele więcej. Posiada specjalną przegrodę 
na monety oraz przegródkę z siateczką, gdzie można 
przechowywać prawo jazdy lub zdjęcia. Portfel posia-
da praktyczne zapięcie na zewnątrz, które zabezpiecza 
dodatkowo jego zawartość.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

11 x 14
cm

Kieszonki uniwersalne: 4 szt.
Kieszonki na karty: 14 szt.
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub legity-
macje oraz kieszonka na kartę pamięci): 1 szt.
Przegroda na banknoty: 1 szt.
Przegroda na monety: 1 szt.
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90
Opis produktu

 Męski portfel skórzany z wyjątkowej kolek-
cji London II. Niezwykle funkcjonalny. Polecany jest 
zwłaszcza panom, którzy przenoszą w portfelu nie 
tylko pieniądze, ale i dokumenty. Produkt wyposa-
żony jest w liczne zakładki na dokumenty (dwa do-
wody rejestracyjne), karty kredytowe oraz kieszeń na 
bilon i przegródki na banknoty. Portfel posiada rów-
nież sporych rozmiarów kieszeń zamykaną na zamek 
suwakowy, dzięki czemu można w niej bezpiecznie 
przechowywać nawet niezwykle istotne dokumenty. 
Wyposażony jest w praktyczne zapięcie wewnątrz i na 
zewnątrz, które zabezpiecza jego zawartość.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

10 x 13
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 12 szt.
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub legity-
mację): 2 szt. 
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90
Opis produktu

 Męski portfel skórzany z wyjątkowej kolek-
cji London II. Niezwykle funkcjonalny. Polecany jest 
zwłaszcza panom, którzy przenoszą w portfelu nie 
tylko pieniądze, ale i dokumenty. Produkt wyposa-
żony jest w liczne zakładki na dokumenty (dwa do-
wody rejestracyjne), karty kredytowe oraz kieszeń na 
bilon i przegródki na banknoty. Portfel posiada rów-
nież sporych rozmiarów kieszeń zamykaną na zamek 
suwakowy, dzięki czemu można w niej bezpiecznie 
przechowywać nawet niezwykle istotne dokumenty. 
Wyposażony jest w praktyczne zapięcie wewnątrz i na 
zewnątrz, które zabezpiecza jego zawartość.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

10 x 13
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 12 szt.
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub legity-
mację): 2 szt. 
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91
Opis produktu

 Niezwykle funkcjonalny męski portfel wy-
konany ze skóry naturalnej. Tak zwana II strefa port-
fela zamykana na zatrzask - to niebywale praktyczne 
rozwiązanie. Portfel wyposażony jest w przegrodę  
o zamknięciu suwakowym, gdzie bezpiecznie prze-
chowywać można ważne dokumenty. Dodatkowy atut 
proponowanego portfela to obszerna komora na mo-
nety, którą zamyka się na zatrzask, dwie przegródki 
na banknoty, a także duże przegródki z siateczkami. 
Portfel posiada praktyczne zapięcie na zewnątrz, które 
zabezpiecza przed jego otwarciem.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

12 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 8 szt.
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub legity-
macje oraz kieszonka na kartę pamięci): 2 szt. 
Kieszonka z zamknięciem na zamek: 1 szt. 
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety:  1 szt.
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91
Opis produktu

 Niezwykle funkcjonalny męski portfel wy-
konany ze skóry naturalnej. Tak zwana II strefa port-
fela zamykana na zatrzask - to niebywale praktyczne 
rozwiązanie. Portfel wyposażony jest w przegrodę  
o zamknięciu suwakowym, gdzie bezpiecznie prze-
chowywać można ważne dokumenty. Dodatkowy atut 
proponowanego portfela to obszerna komora na mo-
nety, którą zamyka się na zatrzask, dwie przegródki 
na banknoty, a także duże przegródki z siateczkami. 
Portfel posiada praktyczne zapięcie na zewnątrz, które 
zabezpiecza przed jego otwarciem.

Wymiary i parametry

100%

czarny brązowy skóra 
naturalna

licowa 

12 x 9,5
cm

Kieszonki uniwersalne: 2 szt.
Kieszonki na karty: 8 szt.
Kieszonki z siatką (na dowód rejestracyjny lub legity-
macje oraz kieszonka na kartę pamięci): 2 szt. 
Kieszonka z zamknięciem na zamek: 1 szt. 
Przegroda na banknoty: 2 szt.
Przegroda na monety:  1 szt.



Opakowania

 Dla wszystkich wymienionych 
produktów w katalogu dołączamy 
eleganckie opakowanie.

Opakowania  |  KOLEKCJA LONDON II         
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Personalizacja

 Każdy portfel lub etui możemy 
spersonalizować lub wytłoczyć logo.
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