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Model BC 400 
Teczka unisex w kolorze brązowym

Bardzo oryginalna biznesowa duża teczka dla Pani 
i Pana. Model dedykowany jest osobą, które 
potrzebują zmieścić w niej duży format 
dokumentów (plany, projekty etc.) oraz sprzęt 
multimedialny. Teczka nadaje się jako mini bagaż 
podręczny na rzeczy osobiste. Swoją oryginalność 
zawdzięcza nie tylko swoim rozwiązaniom 
funkcjonalnym a przede wszystkim wyjątkowej 
fakturze skóry. Nasi projektanci proponują 
unikatową jej formę. Skórę w formie tłoczonych 
poziomych pasków. Ten rodzaj skóry użyto nie tylko 
do produkcji tej teczki ale dla całej kolekcji 
BUSINESS ekskluzywnej galanterii skórzanej. 
Teczka unisex  ze skóry posiada trzy niezależne 
komory zamykane na zamek suwakowy. Środkowa 
komora jest dedykowana dla laptopa. W komorze 
tej umieszczono również dodatkową kieszeń 
zamykaną na zamek. Boczne komory to komory 
o typowym charakterze biurowym, mogą pomieścić 
nie tylko różnego rodzaju dokumenty ale również 
różnego rodzaju karty, pióra jak również telefon 
komórkowy czy tablet.

Teczka może być również noszona na ramieniu za 
pomocą paska.

Wymiary teczki: 47 cm x 34 cm x 12 cm

Kolory teczki:



Model BC 401 
Teczka unisex na laptop i dokumenty
w kolorze brązowym

Duża teczka unisex z kolekcji BUSINESS. 

Teczka jest dedykowana do przenoszenia laptopa 

oraz podręcznych dokumentów. Posiada dwie 

niezależne komory zamykane na zamek suwakowy 

oraz zewnętrzna kieszeń również zamykaną na 

suwak. Jedna z komór ma dodatkową kieszeń na 

laptopa 14”. Druga komora posiada mała kieszonkę 

oraz dużą kieszeń zamykaną na suwak. 

Teczkę można również nosić na ramieniu za pomocą 

przypinanego paska.

Teczka jest wykonana ze specjalnej skóry 

o najwyższych parametrach. Skórę garbowaną 

metodami naturalnymi z dodatkiem komponentów 

kwiatowych poddano procesowi tłoczenia, 

uzyskując w ten sposób bardzo oryginalną fakturę 

w kształcie poziomych linii.

Wymiary teczki: 40 cm x 29 cm x 7 cm

Kolory teczki:



Model BC 402
Teczka skórzana na laptopa  
w kolorze brązowym

Teczka ze skóry na laptopa dedykowana dla Pań 

i Panów. Należy do prestiżowej kolekcji BUSINESS. 

Podobnie jak pozostałe produkty tej kolekcji 

wykonana jest z bardzo oryginalnej skóry. Nasi 

projektanci do produkcji ekskluzywnej galanterii 

skórzanej w tej kolekcji wykorzystali najwyższej 

jakości skórę poddaną procesowi tłoczenia. 

Uzyskano w ten sposób bardzo oryginalną jej 

fakturę. 

Dodatkową oryginalność ten model teczki na 

laptopa uzyskuje dzięki sposobowi jej zamykania. 

Użyto oryginalnej klapy wyposażonej w klipsy 

magnetyczne, która stanowi naturalne 

przedłużenie tylnej części teczki. W środku teczka 

oprócz zasadniczej komory na laptopa posiada 

dwie kieszenie zamykane na zamek suwakowy 

oraz kieszeń otwartą na dokumenty. Bogatą 

funkcjonalność teczki uzupełniają różnorodne 

zakładki biurowe na telefon, karty plastikowe, 

pióra itp.
Teczkę ze skóry na laptopa można również nosić 

na ramieniu za pomocą paska.

Wymiary teczki: 37 cm x 26 cm x 7 cm

Kolory teczki:



Model BC 403
Teczka unisex na laptop 14” i tablet   
w kolorze brązowym

Bardzo zgrabna teczka ze skóry dla Pani lub Pana 
z kolekcji BUSINESS. Jest wyjątkowa nie tylko z racji 
użytej do jej produkcji skóry ale również ze względu 
na bardzo bogatą funkcjonalność. Teczka posiada dwie 
niezależne komory zamykane na zamek. 
Pełne otwarcie którejkolwiek z komór daje do nich 
dostęp harmonijkowy. Mamy lepszy przegląd ich 
zawartości a co za tym idzie możemy więcej rzeczy 
w nich umieścić. Jedna z komór jest dedykowana dla 
notebooka 11”. Dodatkowo w tej komorze znajdują się 
dwie kieszenie na dokumenty. W teczce możemy 
również przenosić laptopa 14” wtedy wykorzystujemy 
jedną z pozostałych kieszeni a kieszeń dedykowana na 
notebooka 10” przeznaczamy na dokumenty. 
Druga komora oprócz dwóch otwartych kieszeni na 
dokumenty ma dwie kieszenie zamykane na zamek 
suwakowy. Teczka posiada bardzo ciekawe metalowe 
nóżki chroniące ją przed zniszczeniem dolnych partii 
skóry. Teczkę można również nosić na ramieniu za 
pomocą przypinanego paska.

Teczka jest wykonana ze specjalnej skóry o najwyższych 
parametrach. Skórę garbowaną metodami naturalnymi 
z dodatkiem komponentów kwiatowych, poddano 
procesowi tłoczenia uzyskując w ten sposób bardzo 
oryginalną fakturę w kształcie poziomych linii.

Wymiary teczki: 36 cm x 26 cm x 7 cm

Kolory teczki:



Model BC 404
Torba damska w kolorze brązowym

Idealna torebka/teczka ze skóry dla kobiet 

kreatywnych. Torebka/teczka należy do kolekcji 

BUSINESS i jest wykonana z bardzo oryginalnej skóry. 

Skórę garbowaną metodami naturalnymi z dodatkiem 

komponentów kwiatowych dodatkowo poddano 

procesowi tłoczenia. Uzyskano w ten sposób nie tylko 

skórę o wyjątkowych walorach użytkowych 

i zapachowych ale również o bardzo 

charakterystycznej fakturze. 
Z tej skóry nasi projektanci zaprojektowali nie tylko tę 

porebkę/teczkę ale inne rodzaje teczek dla Pań 

i Panów jak również ciekawe rozwiązania saszetek, 

toreb, teczek i portfeli.

Skórzana torebka/teczka posiada dwie komory 

zamykane na suwak. Jedna z komór dodatkowo 

posiada kieszeń zamykaną zamkiem suwakowym 

a druga komora posiada dodatkowa kieszeń otwartą. 

Model ten może być również podstawową teczką dla 

pań, które nie noszą z sobą dużej ilości różnego 

rodzaju dokumentów. Idealny model do przenoszenia 

tableta oraz iPada 13".

Wymiary teczki: 30 cm x 34 cm x 6,5 cm

Kolory teczki:



Model BC 408
Torba na ramię dla Pani i Pana  
w kolorze brązowym

Torba na ramię z kolekcji BUSINESS wykonana 

z połączenia wysokiej jakości materiału 

z charakterystyczną skórą dla tej kolekcji. 

Wszystkie produkty z kolekcji BUSINESS wykonane 

są z najwyższej jakości skóry poddanej procesowi 

tłoczenia. W efekcie uzyskano bardzo 

charakterystyczną fakturę skóry w kształcie 

poziomych linii. 

Torba jest zamykana na klapkę z zatrzaskiem 

magnetycznym. Pod klapką jest zewnętrzna 

otwarta kieszeń. Główna komora torby jest 

zamykana na zamek suwakowy. W środku komory 

na jej zewnętrznych bokach znajdują się dwie 

kieszenie. Jedna z nich jest zamykana na zamek 

suwakowy. Torba ma charakter modowy 

i doskonale będzie komponować się ze sportowym 

ubiorem damskim i męskim.

Wymiary torby: 23 cm x28 cm x 5 cm

Kolory torby:



Model BC 406 
Torba na ramię dla kreatywnych 
w kolorze brązowym

Idealna torba ze skóry dla ludzi kreatywnych. 

Torba należy do kolekcji BUSINESS i jest wykonana 

z bardzo oryginalnej skóry. Skórę garbowaną 

metodami naturalnymi z dodatkiem 

komponentów kwiatowych dodatkowo poddano 

procesowi tłoczenia. Uzyskano w ten sposób nie 

tylko skórę o wyjątkowych walorach użytkowych 

i zapachowych ale również o bardzo 

charakterystycznej fakturze. Z tej skóry nasi 

projektanci zaprojektowali nie tylko tę teczkę na 

ramię ale inne rodzaje teczek dla Pań i Panów jak 

również ciekawe rozwiązania portfeli, saszetek i 

toreb.

Skórzana teczka na ramię posiada dwie komory 

zamykane na suwak. Jedna z komór dodatkowo 

posiada kieszeń zamykaną zamkiem suwakowym 

a druga komora posiada dodatkową kieszeń 

otwartą. Torba ze skóry na ramię może doskonale 

się sprawdzić na wakacjach lub podczas zakupów. 

Może być również podstawową teczką/torbą dla 

ludzi kreatywnych, który nie noszą ze sobą dużej 

ilości różnego rodzaju dokumentów.

Wymiary torby: 23 cm x 28 cm x 5 cm

Kolory torby:



Model BC 409
Mała torba na ramię
w kolorze brązowym

Skórzana saszetka unisex klasy „smart”. Saszetka 

należy do kolekcji BUSINESS i podobnie jak inne 

produkty z tej kolekcji jest wykonana z bardzo 

charakterystycznej skóry. W tym modelu z tej 

skóry wykonano przednią część saszetki. 

Jest to najwyższej jakości skóra tłoczona w formie 

poziomych linii. Pozostała część saszetki jest 

wykonana z gładkiej skóry o ciemniejszym 

odcieniu. 

Saszetka posiada dwie komory zamykane na 

zamek suwakowy oraz zewnętrzną kieszeń 

zamykaną na tzw. łapkę. W głównej komorze 

saszetki znajduje się kieszeń zamykana na zamek 

suwakowy oraz otwarta płytka kieszonka. 

W drugiej komorze umieszczono zakładki na karty 

plastikowe. Idealna saszetka na wakacje lub 

zakupy. Ze względu na jej charakter modowy 

można ją nosić na co dzień.

Wymiary saszetki: 21 cm x 18 cm x 4,5 cm

Kolory saszetki:



Model BC 405
Biwuar w kolorze brązowym

Model biwuaru należy do kolekcji BUSINESS. 
Kolekcja ta charakteryzuje się między innymi bardzo 
oryginalną fakturą skóry. Najwyższej jakości skórę 
garbowaną metodami naturalnymi z dodatkiem 
komponentów kwiatowych poddano dodatkowo 
procesowi tłoczenia. W wyniku czego otrzymano 
ciekawa formę w postaci poziomych pasków. 
Biwuar ze względu na bardzo złożoną funkcjonalność 
nadaje się do samodzielnego użytkowania. 
Może być również noszony w damskiej i męskiej 
teczce. Na pewno doskonale sprawdzi się na 
spotkaniu biznesowym lub na mniej formalnym lub 
przyjacielskim spotkaniu na mieście, na które nie 
trzeba zabierać teczki. Będzie również przydatny 
każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie, nie lubiącym 
nosić w kieszeniach swojej garderoby portfela, 
dokumentów samochodowych lub kluczyków a także 
tableta czy biznesowych notatników.

Biwuar ze skóry jest zamykany na tzw. łapkę. 
W środku komora główna jest podzielona na trzy 
komory za pomocą ścianek. Na ściankach tych 
umieszczono różnego rodzaju zakładki. Jedna z komór 
ma dodatkową kieszeń zamykaną na zamek 
suwakowy. Druga komora ma dodatkową kieszeń na 
tablet, a w trzeciej komorze umieszczono kieszeń 
z zakładkami na karty plastikowe.
Biwuar ze skóry posiada ciekawą rączkę do noszenia 
umieszczoną na jej tylnej części.

Wymiary biwuaru: 37 cm x 25 cm x 5 cm

Kolory biwuaru:



Model BC 411
Saszetka na ramię lub do paska   
w kolorze brązowym

Saszetka unisex ze skóry klasy „smart”. Można ją 

nosić na ramieniu lub przypiąć do paska spodni. 

Podobnie jak pozostałe produkty z kolekcji 

BUSINESS wykonana jest między innymi z bardzo 

charakterystycznej skóry. Skóry najwyższej jakości, 

którą poddano procesowi tłoczenia, uzyskując 

w ten sposób ciekawą fakturę. W przypadku tego 

modelu saszetki z tej charakterystycznej skóry jest 

wykonana klapka z klipsami magnetycznymi 

zamykająca jedną z komór saszetki. 

Saszetka posiada dwie niezależne komory 

zamykane na zamek suwakowy. Jedną z nich 

dodatkowo przykrywa wspomniana wcześniej 

klapka. W drugiej komorze znajduje się mała 

kieszeń zamykana na zamek suwakowy.
Saszetka idealna na wakacje lub zakupy 

w supermarkecie. Bez problemu pomieści portfel, 

kilka rodzajów etui, dokumenty, paszport itp. 

drobne rzeczy. 

Wymiary saszetki: 21 cm x 15 cm x 4,5 cm

Kolory saszetki:



Model BC 410
Saszetka unisex w kolorze brązowym

Skórzana saszetka unisex z kolekcji BUSINESS. 

Saszetkę można nosić w rękach za pomocą stałej 

rączki umieszczonej w jej tylnej części lub za 

pomocą przypinanego uchwytu w kształcie pętli. 

Saszetka jest wykonana z najwyższej jakości skóry, 

którą dodatkowo poddano procesowi tłoczenia 

uzyskując bardzo oryginalne poziome linie. 

Główna komora saszetki jest zamykana na zamek 

suwakowy, który dodatkowo jest zabezpieczony 

przed przypadkowym otwarciem. Komora ta jest 

przedzielona przegrodą o funkcjonalności kieszeni. 

Na jej zewnętrznej części umieszczono dwie duże 

zakładki na telefon lub podobne urządzenie. 

Na zewnętrznych ścianach komór umieszczono 

zakładki na karty plastikowe. Model tej saszetki 

na pewno spełni oczekiwania każdego Pana i Pani, 

który nie nosi portfela, kluczyków samochodowych 

i innych podobnych drobnych rzeczy w kieszeniach 

spodni czy też marynarki lub kurtki. 

Wymiary saszetki: 22,5 cm x 14,5 cm x 5,5 cm

Kolory saszetki:



Model BC 412
Saszetka unisex w kolorze brązowym

Saszetka unisex ze skóry z kolekcji BUSINESS. 

Klasyczna saszetka zamykana klapką na zatrzaski 

magnetyczne. Wykonana jest podobnie jak 

pozostałe produkty z tej kolekcji z oryginalnej 

tłoczonej skóry. 

Saszetka ma zewnętrzną otwartą kieszeń zamykaną 

na wspomnianą wcześniej klapkę. Główna komora 

saszetki jest podzielona za pomocą dwóch przegród 

na trzy niezależne komory. Przegrody te mają 

funkcjonalność kieszeni na bokach, których 

umieszczono dodatkowe zakładki na karty 

plastikowe oraz zakładkę na telefon i pióro. 

W jednej z komór na jej zewnętrznej ściance jest 

kieszeń zamykana na zamek suwakowy.
Saszetkę można nosić w rękach za pomocą 

przypinanej pętli. Można ją również przenosić 

w teczce lub torbie. Doskonale uzupełni ich 

funkcjonalność.

Wymiary saszetki: 23 cm x 13 cm x 4,5 cm

Kolory saszetki:



Model BC 413
Portfel unisex z dwoma zamkami 
(mini saszetka) w kolorze brązowym

Portfel ze skóry z kolekcji BUSINESS. Podobnie jak 

inne elementy tej kolekcji jest wykonany ze skóry 

o wyjątkowej fakturze. Najwyższej jakości skórę 

garbowana metodami naturalnymi z dodatkiem 

komponentów kwiatowych poddano procesowi 

tłoczenia. Uzyskano w ten sposób bardzo 

oryginalną fakturę w formie poziomych linii. 

Portfel doskonale nadaje się do samodzielnego 

noszenia lub jako dodatkowe wyposażenie teczki. 

Na pewno jest ciekawym rozwiązaniem dla ludzi, 

którzy nie lubią nosić portfela, różnego rodzaju 

etui czy też kluczyków samochodowych 

w kieszeniach a mają mniej formalne spotkanie 

na mieście. Przyda się również na zakupach 

i wakacjach.

Portfel ze skóry posiada dwie niezależne komory 

zamykane na zamek suwakowy. Jedna 

z komór ma charakter biurowy z dużą ilością  

zakładek na karty i pióro. Druga komora posiada 

otwarte kieszenie na różnego rodzaju dokumenty.
Portfel ze skóry można nosić za pomocą rączki 

umieszczonej na jej tylnej stronie.

Wymiary saszetki: 21 cm x 12 cm x 4 cm

Kolory saszetki:



Model BC 414
Portfel unisex z jednym zamkiem 
(mini saszetka) w kolorze brązowym

Portfel unisex ze skóry z kolekcji BUSINESS. 

Podobnie jak pozostałe produkty z tej kolekcji jest 

wykonany z bardzo charakterystycznej skóry. 

Portfel posiada jedną komorę zamykaną na zamek 

suwakowy. Komora ta jest podzielona za pomocą 

kieszeni zamykanej na zamek na dwie niezależne 

otwarte komory. W każdej z tych komór 

dodatkowo jest kieszeń z zakładkami na karty 

kredytowe. 

Portfel można nosić w rękach lub przenosić 

w teczce lub torbie jako ich dodatkowe 

wyposażenie.

Wymiary saszetki: 19,5 cm x 11 cm x 2,5 cm

Kolory saszetki:



Model BC 407 
Kosmetyczka skórzana unisex 
w kolorze ciemnobrązowym

Jednokomorowa duża kosmetyczka skórzana 

zarówno dla Pani jak i Pana. 

Kosmetyczka należy do kolekcji BUSINESS 

i podobnie jak inne produkty z tej kolekcji jest 

wykonana z najwyższej jakości skóry. Skórę tę, 

poddano procesowi tłoczenia uzyskując w ten 

sposób wyjątkowa fakturę w postaci poziomych 

pasków. 

Kosmetyczka idealna na zabranie kosmetyków w 

podróż służbową lub na wakacje. W domu może 

służyć jako kuferek w szafce łazienkowej.

Wymiary saszetki: 28 cm x 16 cm x 12 cm

Kolory kosmetyczki:



Nowa kolekcja firmy VERUS, w której znalazły się m.in. teczki, torby na laptop, 
torby na dokumenty, biwuary, kosmetyczki, saszetki i portfele to propozycja 
dla ludzi biznesu.

Elegancka, pełna finezji, dodająca prestiżu. 
Luksusowa, ale i funkcjonalna.

Kolekcja (tworzy ją cała rodzina galanterii wykonanej ze skóry naturalnej) 
łączy nowoczesne wzornictwo z bardzo wysoką jakością wykonania i dbałością 
o każdy szczegół.

To absolutna nowość na polskim rynku.

Wyróżnikiem kolekcji są elementy z karbowanej skóry tłoczonej na ciepło, 
która układając się miękko jak aksamit pięknie eksponują jej kolor. 
Przedmioty utrzymano w odcieniach brązu i czerni, ciekawie łączących się 
z detalami z metalu takimi jak zamki, suwaki, podkucia.


