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            VIP COLLECTION                          kolekcja BOLOGNA portfele 



  VIP COLLECTION                                             portfel damski  BOLOGNA  27 red  

wysokość 13 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 1 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 4 szt. 

Kieszeń na bilon 1 szt. 



  VIP COLLECTION                                             portfel damski  BOLOGNA  27 lcof  

wysokość 13 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 1 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 4 szt. 

Kieszeń na bilon 1 szt. 



  VIP COLLECTION                                             portfel damski  BOLOGNA  27 dcho  

wysokość 13 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 1 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 4 szt. 

Kieszeń na bilon 1 szt. 



wysokość                         10    cm 

szerokość 18,5 cm 

kieszeń na banknoty 0 szt. 

kieszeń na karty 9 szt. 

kieszeń uniwersalna 5 szt. 

kieszeń na bilon 1 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel damski  BOLOGNA  87 red  



wysokość                         10    cm 

szerokość 18,5 cm 

kieszeń na banknoty 0 szt. 

kieszeń na karty 9 szt. 

kieszeń uniwersalna 5 szt. 

kieszeń na bilon 1 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel damski  BOLOGNA  87 lcof  



wysokość                         10    cm 

szerokość 18,5 cm 

kieszeń na banknoty 0 szt. 

kieszeń na karty 9 szt. 

kieszeń uniwersalna 5 szt. 

kieszeń na bilon 1 szt. 

  VIP COLLECTION                                            portfel damski  BOLOGNA  87 dcho  



wysokość 12 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 2 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 3 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel unisex  BOLOGNA  06 dcho  



wysokość 12 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 2 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 3 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel unisex  BOLOGNA  06 lcof  



wysokość 14 cm 

szerokość 11 cm 

kieszeń na banknoty   2 szt. 

Kieszeń na karty 10 szt. 

Kieszeń uniwersalna 12 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel męski  BOLOGNA  59 dcho  



wysokość 14 cm 

szerokość 11 cm 

kieszeń na banknoty   2 szt. 

Kieszeń na karty 10 szt. 

Kieszeń uniwersalna 12 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel męski  BOLOGNA  59 lcof  



wysokość 15 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 2 szt. 

Kieszeń na karty 5 szt. 

Kieszeń uniwersalna 2 szt. 

Kieszeń z siateczką 2 szt. 

  VIP COLLECTION                                               portfel męski  BOLOGNA  91 lcof  



wysokość 12 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 2 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 4 szt. 

  VIP COLLECTION                                            portfel unisex  BOLOGNA  95 dcho  



wysokość 12 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 2 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 4 szt. 

  VIP COLLECTION                                            portfel unisex  BOLOGNA  95 lcof  



wysokość 19  cm 

szerokość 9,5 cm 

kieszeń na banknoty 3 szt. 

Kieszeń na karty 5 szt. 

Kieszeń uniwersalna 5 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel unisex  BOLOGNA  96 dcho  



wysokość 19  cm 

szerokość 9,5 cm 

kieszeń na banknoty 3 szt. 

Kieszeń na karty 5 szt. 

Kieszeń uniwersalna 5 szt. 

  VIP COLLECTION                                             portfel unisex  BOLOGNA  96 lcof  



wysokość 12 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 2 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 4 szt. 

  VIP COLLECTION                                            portfel męski  BOLOGNA  32 dcho  



wysokość 12 cm 

szerokość 10 cm 

kieszeń na banknoty 2 szt. 

Kieszeń na karty 3 szt. 

Kieszeń uniwersalna 4 szt. 

  VIP COLLECTION                                            portfel męski  BOLOGNA  32 lcof  


