


Biwuar 29-3-637-1D
Opis produktu:
Duży niezamykany biwuar na rzeczy niezbędne w pracy, uszyty z wysokiej jakości skóry 

ekologicznej z efektem 3D. 

W środku:

• miejsce na wkład formatu A4 (w komplecie wkład w linie z logo WITTCHEN);

• kieszeń na dokumenty formatu A4;

• sześć miejsc na karty, w tym dwa przezroczyste;

• półotwarta kieszeń średniej wielkości;

• miejsce na długopis lub pióro.

Dodatkowo:

• skóra ekologiczna z ozdobną fakturą z efektem 3D;

• kieszeń przodu (34 cm x 20 cm);

• niezamykany.

wysokość: 32,5 cm

szerokość: 24,5 cm

głębokość: 1,5 cm

waga: 0,43 kg



Biwuar 29-3-638-1D
Opis produktu:
Elegancki biwuar na tablet czy inne urządzenie elektroniczne oraz dokumenty w formacie A4. 

W środku:

• miękko wyściełana kieszeń na urządzenie o maksymalnych wymiarach: 31 cm x 21 cm;

• miejsce na wkład formatu A4 (w komplecie wkład w linie z logo WITTCHEN);

• kieszeń na telefon o maksymalnych wymiarach: 14 cm x 10 cm;

• dodatkowa kieszeń na suwak;

• sześć miejsc na karty kredytowe;

• półotwarta kieszeń średniej wielkości;

• duża półotwarta kieszeń;

• dwa miejsca na długopisy lub pióra.

Dodatkowo:

• skóra ekologiczna z ozdobną fakturą z efektem 3D;

• zewnętrzna kieszeń (34 cm x 20 cm);

• zamykany na zamek.



Torba na laptop 29-3P-003-1
Opis produktu:
Torba na laptop

Klasyczna torba na laptopa jest uniwersalnym dodatkiem, który przyda Ci się do pracy, ale i w podróży. Jej prosty, 

elegancki design przypadnie do gustu zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie.

Wewnątrz:

• 2 kieszenie, w tym 1 na telefon o maksymalnych wymiarach: 17 cm x 11 cm;

• osobna, miękko wyściełana kieszeń na laptopa o maksymalnych wymiarach: 23 cm x 40 cm;

• pomieści A4;

Dodatkowo:

• skóra ekologiczna;

• zamykana na zatrzask kieszeń od frontu;

• uchwyty z ekoskóry;

• regulowany, odczepiany pasek z tkaniny, wyszywany w litery WITTCHEN.



Torba na laptop 85-3P-500-1
Opis produktu:
Torba na laptop

Czarna torba na laptopa z efektownym tłoczeniem. Kompaktowa torba posiada wiele 

przydatnych udogodnień, które optymalnie przełożą się na lepszą jakość pracy.

Wewnątrz:

• komora główna zamykana na suwak;

• kieszeń mieszcząca laptopa o wymiarach 24 cm x 37 cm, zabezpieczona elastycznym 

paskiem zamykanym na rzep;

• dodatkowo komora zamykana na suwak przedzielona przegródką.

Dodatkowo:

• z tyłu kieszeń zamykana na suwak, a w niej pasek umożliwiający transport torby na 

rączce od walizki;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak, a w niej miejsce na telefon komórkowy, otwarta 

kieszeń na drobiazgi oraz dwa miejsca na długopis;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak;

• podstawa zabezpieczona plastikowymi nóżkami;

• do torby dołączony jest odpinany, regulowany pasek.



Torba na garnitur 56-3S-700-*
Opis produktu:
Torba na garnitur

Praktyczna torba na garnitur, która pełni również funkcję bagażu podręcznego – po 

włożeniu garnituru zapina się ją, tworząc trójwymiarową torbę na inne ubrania czy 

rzeczy osobiste. 

Wewnątrz:

• suwak na całej długości;

• pętelka na wieszak;

• duża kieszeń na buty;

• 7 dodatkowych kieszeni, w tym siatkowe

i zamykane na suwak.

Dodatkowo:

• po zapięciu suwaka torba staje się torbą podróżną;

• wygodne uchwyty do ręki;

• dopinany pasek z miękką nakładką na ramię;

• duża i pojemna kieszeń zewnętrzna;

• praktyczna i łatwa w czyszczeniu tkanina.



Torba na garnitur 56-3S-700-*



Zestaw 91-7Z-003-*
Opis produktu:
3-elementowy zestaw prezentowy dla mężczyzny.

Prezent dla znawcy klasycznej męskiej elegancji. Wewnątrz pudełka 

znajduje się krawat i poszetka z jedwabiu, a także komplet 

pasujących spinek do mankietów. Jedwabna tkanina najwyższej 

jakości ma przyjemną fakturę. Wzory – kotwice lub sylwetki golfisty 

– mogą, choć nie muszą nawiązywać do hobby obdarowywanego. 

Dodatki granatowe w kotwice – z dwoma rodzajami spinek do 

wyboru – lub bordowe z motywem golfowym.

• 100% jedwab;

• poszetka o boku 25 cm;

• muszka o regulowanym obwodzie;

• emaliowane spinki.

X1D

X2D

X3D



Zestaw 91-7Z-002-*
Opis produktu:
4-elementowy zestaw prezentowy dla mężczyzny

Elegancki prezent dla wielbiciela klasycznego męskiego szyku. 

Wewnątrz pudełka znajduje się krawat, mucha i poszetka z jedwabiu, a 

także komplet pasujących spinek do mankietów. Jedwabna tkanina 

najwyższej jakości ma przyjemną, prążkowaną fakturę. Do wyboru 

dodatki w kolorze bordowym lub granatowym w kropki oraz – na 

najważniejsze okazje – w kolorze stalowym bez wzoru.

• 100% jedwab;

• poszetka o boku 25 cm;

• muszka o regulowanym obwodzie;

• emaliowane spinki.

X1D

X2D

X3D



Set pasków 87-8-S01-7-12 
rozmiar 110 cm, 120 cm

Set pasków 85-8-S01-12 
rozmiar 110 cm, 120 cm

Opis produktu:

Pasek z dwustronnego noszenia paska.

Funkcja przełożenie paska

na czarną lub ciemnobrązową/granatową stro

nę sprawia, że model jest klasycznym

akcesorium idealnie pasującym do wielu

garniturów. Ogromnym atutem modelu jest

możliwość wymiany klamry odpowiedniej na

każdą okazję (klasyczny/nowoczesny). Nasza

rada: to uniwersalna propozycja dla panów,

którzy cenią eleganckie dodatki.



Torba 91-4y-305-*
Opis produktu:

Pikowana torba w wersji XL

Niezwykle efektowna torba, która przyciągnie niejedno spojrzenie. Pikowane pokrycie i 

uchwyty torby nawiązują do modnego trendu puchowych dodatków. doczepiany lakierowany 

pasek;

• 2 kieszenie wewnętrzne: jedna na suwak, druga otwarta;

• okucia w kolorze złotym;

• szerokość: 48 cm, głębokość: 25 cm, wysokość: 32 cm, wysokość całkowita: 57 cm, 

długość rączki: 59 cm, długość paska: 121 cm x 135 cm;

• podszewka: 100% poliester



Torba 91-4y-305-*



Kosmetyczka 56-3A-684-*
Opis produktu:
Kosmetyczka podróżna z ABS-u z motywem plecionki.

Do tej poręcznej kosmetyczki zmieszczą się wszystkie potrzebne w podróży drobiazgi 

osobiste. Jest wykonana z trwałego ABS-u o interesującej teksturze przypominającej 

plecionkę.

• główna komora z elastycznymi pasami zabezpieczającymi zawartość przed 

przemieszczaniem się;

• duża kieszeń zapinana na suwak;

• mniejsza kieszeń z gumką zabezpieczającą;

• mała zapinana na suwak kieszonka na drobiazgi;

• wyściółka w dyskretny motyw lotniczy.

• podstawa zabezpieczona nóżkami.



Walizka kabinowa 56-3A-681-*
Opis produktu:
Walizka kabinowa z ABS-u z motywem plecionki.

Ta efektowna walizka ze skorupą z ABS-u o strukturze przypominającej 

plecionkę z pewnością przyda się na wyjazdy służbowe i prywatne.

• jedna główna komora;

• duża zamykana na suwak kieszeń w funkcji drugiej komory;

• zapinane gumy zabezpieczające zawartość przed przesuwaniem się;

• siatkowa kieszeń zapinana na suwak;

• dodatkowo kieszonka na drobiazgi;

• wyściółka w dyskretny motyw lotniczy.

• cztery podwójne kółka ułatwiające manewrowanie;

• teleskopowy uchwyt.



Walizka kabinowa 56-3A-691-10
Opis produktu:

Walizka kabinowa z ABS-u ze żłobieniem.

Gustowna walizka ze skorupą z ABS-u wykończoną eleganckim żłobieniem. Nieodzowna na wyjazdach służbowych i prywatnych. 

Może być zabrana jako bagaż podręczny na pokład samolotu większości popularnych linii lotniczych. Wygodnie się prowadzi dzięk i 

teleskopowemu uchwytowi i czterem łożyskowanym kółkom, a w razie potrzeby można ją przenieść za wyściełaną gumą rączkę. 

Zamykana na szyfrowany zamek. Stylowe, ale dyskretne wykończenie sprawia, że pasuje do strojów o różnym stopniu formalności.

• jedna główna komora;

• duża zamykana na suwak kieszeń w funkcji drugiej komory;

• mała kieszeń na suwak na drobiazgi;

• zapinane gumy zabezpieczające zawartość przed przesuwaniem się;

• siatkowa kieszeń zapinana na suwak;

• wyściółka w dyskretny motyw lotniczy.

• cztery podwójne kółka ułatwiające manewrowanie;

• teleskopowy uchwyt.



Walizka kabinowa 56-3A-671-01
Opis produktu:
Zgrabna walizka kabinowa ze skorupą z ABS-u.

Możesz wziąć ją na pokład większości popularnych linii lotniczych. Ma teleskopowy uchwyt, a rączka do 

przenoszenia jest wyściełana gumą, żeby walizkę wygodnie się niosło. Cztery łożyskowane kółka dają jej 

mobilność, a szyfrowany zamek pilnuje, żeby nikt niepowołany nie dostał się do środka.

Eleganckie, satynowe wykończenie i prosty design sprawiają, że jest odpowiednią twardą walizką na wyjazdy 

służbowe. Gładki front z pojedynczym załamaniem jest stylowy, ale dyskretny. To świetny bagaż 

podręczny na sytuacje wymagające formalnego ubioru biznesowego, ale przyda się także na prywatne 

wypady.



Kuferek 56-3A-294-*
Opis produktu:

Elegancka twarda kosmetyczka wykonana została z odpornego na wgniecenia i zarysowania 

materiału. Funkcjonalny model został wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie 

kosmetyczki, odpinany, regulowany pasek oraz elastyczny pas umożliwiający mocowanie na 

rączce walizki.

• komora główna z pasami zabezpieczającymi rzeczy przed przemieszczaniem;

• przegroda zamykana na suwak;

• 3 kieszonki na drobiazgi, w tym 1 zamykana na suwak.



Walizka kabinowa 56-3A-293-*
Opis produktu:

Mała walizka z kolekcji ABS 

Mała twarda walizka umożliwia bezpieczne i wygodne 

przewożenie bagażu podręcznego. Funkcjonalny 

model walizki posiada cztery kółka ułatwiające 

manewrowanie, teleskopową rączkę, elastyczny, 

gumowy uchwyt do ręki oraz zamek szyfrowy.

Wewnątrz:

• wysokość (55 cm)

• szerokość (36 cm)

• głębokość (20 cm)

• pojemność (27 l)

• wielkość: mała

• materiał: ABS

• waga (2,6 kg) 



Kosmetyczka 56-3A-664-*
Opis produktu:

Podróżna kosmetyczka wykonana jest z tworzywa ABS, który charakteryzuje się 

zwiększoną odpornością na zniszczenia. Porowata powierzchnia i oryginalna faktura 

tłoczeń sprawiają, że kosmetyczka jest bardziej odporna na zarysowania, a 

jednocześnie ma nowoczesny design. Kosmetyczka dostępna jest w dwóch wersjach 

kolorystycznych: stalowoszarej i czarnej. Funkcjonalny model został wyposażony w 

uchwyt ułatwiający przenoszenie, a ponadto w odpinany, regulowany pasek oraz 

elastyczny pas umożliwiający mocowanie na rączce walizki. 

Wewnątrz:

• dwudzielna kieszeń, zabezpieczona gumką;

• mała kieszeń zamykana na suwak;

• komora główna z elastycznymi pasami zabezpieczającymi rzeczy przed 

przemieszczaniem;

• przegroda zamykana na suwak;

• podstawa zabezpieczona nóżkami.



Walizka kabinowa 56-3A-661-*
Opis produktu:

Twarda walizka o ciekawej, porowatej fakturze skorupy, mała a jednocześnie pojemna. 

Wyposażona jest w cztery kółka, co ułatwia wygodne manewrowanie, ponadto ma także 

wysuwany uchwyt i zamek szyfrowy. Zamykana na suwak komora, dodatkowa, 

zamykana kieszeń z siateczki oraz elastyczne pasy, zabezpieczają bagaż przed 

przemieszczaniem i porządkują wnętrze. Model wykonany z odpornego tworzywa ABS 

jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: stalowoszarej i czarnej.

Wewnątrz:

• ma cztery łożyskowane kółka;

• wysuwany uchwyt oraz dodatkowa rączka;

• zabezpieczenie w postaci zamka szyfrowego uniemożliwia osobom niepożądanym 

dostęp do wnętrza;

• komora z elastycznymi pasami zabezpieczającymi ubrania przed przemieszczaniem;

• komora zamykana na suwak;

• mała kieszeń zamykana na suwak;

• spełnia wymogi bagażu podręcznego;

• kieszeń z siatki zamykana na suwak.



Pokrowiec na laptopa 87-3P-114-1D
Opis produktu:
Czarny pokrowiec na komputer przenośny o innowacyjnym designie, z pikowanym przodem, o technicznym i sportowym 

zacięciu. Monochromatyczny nylonowy model z licznymi przeszyciami oraz wstawkami z ekologicznej skóry (również w 

niebieskim kolorze), które urozmaicają stricte funkcjonalne akcesorium.

Wewnątrz:

• zamykana na suwak;

• komora główna mieszcząca urządzenie o wymiarach 27 cm x 39 cm;

Dodatkowo:

• z tyłu kieszeń zamykana na rzep;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak.



Plecak 87-3P-115-1D
Opis produktu:
Plecak męski o dużej wielkości o zaokrąglonym fasonie. Model wykonany jest z wytrzymałego i niezwykle trwałego 

materiału, jakim jest nylon. Sportowy plecak posiada innowacyjny design dzięki zastosowaniu geometrycznego 

pikowania oraz kroju. Całość urozmaicają niebieskie i czarne wstawki z ekologicznej skóry.

Wewnątrz:

• dwie komory zamykane na suwak;

• 2 otwarte kieszenie, kieszeń zamykana na suwak, miejsce na telefon komórkowy, otwarta kieszeń na drobiazgi 

oraz miejsce na długopis;

• pomieści format A4;

• kieszeń mieszcząca urządzenie o wymiarach 35 cm x 28 cm, zabezpieczona paskiem zapinanym na rzep.

Dodatkowo:

• z przodu kieszeń zamykana na suwak;

• po bokach otwarta kieszeń;

• z tyłu pasek umożliwiający mocowanie plecaka na rączce od walizki;

• możliwość regulacji długości pasków.



Walizka 89-3P-109-1D
Opis produktu:
Neseser wykonany z połączenia wytrzymałego nylonu i skóry ekologicznej. Wielofunkcyjny model spełni oczekiwania 

wszystkich tych, którym zależy na komforcie w podróży oraz ochronie przewożonego sprzętu. Pojemna komora główna ze 

specjalnym wyścieleniem chroni urządzenia przed zarysowaniami, a pasek zapinany na rzep dodatkowo zabezpiecza przed 

przemieszczeniem. Wszystko to dla wygody i bezpieczeństwa w trakcie podróży, nie tylko biznesowej. Dostępny w kolorze 

czerni z niebieskimi wstawkami.

Wewnątrz:

• 2 komory zamykane na suwak;

• przednia komora z dwiema przegródkami;

• dodatkowa rączka oraz aluminiowy stelaż ułatwiający prowadzenie bagażu;

• posiada miejsce na laptopa o maksymalnych wymiarach: 25 cm x 36 cm, zabezpieczone paskiem zapinanym na rzep;

• kieszeń zabezpieczona paskiem zapinanym na rzep;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak;

• z tyłu walizka posiada miejsce na identyfikator;

• spełnia wymagania bagażu kabinowego.



Teczka 29-3-628-1
Opis produktu:
Czarna aktówka z kolekcji Office
Model aktówki charakteryzujący się najwyższą jakością materiałów oraz wysoką estetyką. Głównym celem 

kolekcji jest spełnianie potrzeb ludzi nowoczesnych, będących na bieżąco z najnowszą technologią. 

Wewnątrz:

• miejsce na blok formatu A-4;

• notes A-4 w linie;

• stojak na tablet;

• 3 miejsca na karty kredytowe;

• miejsce na telefon, zabezpieczające akcesorium przed przemieszczaniem;

• 1 kieszeń przezroczysta;

• 1 kieszeń z siatki;

• 1 miejsce na gumkę;

• 1 miejsce na długopis.



Teczka 29-3-625-1
Opis produktu:
Aktówka z kolekcji Office charakteryzującej się najwyższą jakością materiałów oraz wysoką estetyką wykończeń. Głównym celem kolekcji jest spełnianie potrzeb 

ludzi nowoczesnych, będących na bieżąco z najnowszą technologią.

• aktówka zapinana na patkę z zapięciem magnetycznym

• wymiary zewnętrzne: 24 x 32 x 2,5 cm

• materiał: skóra ekologiczna / skóropodobny

• notes formatu A4

• mała kieszonka o wymiarach: 14 x 18,5 cm

• miejsce na długopis

• 2 gumowe uchwyty



Teczka 29-3-629-*
Opis produktu:
Model aktówki charakteryzujący się najwyższą jakością materiałów oraz wysoką estetyką. 

Głównym celem kolekcji jest spełnianie potrzeb ludzi

nowoczesnych, będących na bieżąco z najnowszą technologią. 

Wewnątrz:

• całość zamykana na suwak;

• miejsce z blokiem formatu A-4;

• metalowe ringi na wkład formatu A-4;

• chowane uchwyty;

• miejsce na telefon komórkowy zabezpieczone paskiem zapinanym na rzep;

• 1 kieszeń przezroczysta;

• 1 kieszeń zamykana na suwak;

• komora formatu A4;

• 1 miejsce na długopis;

• trzy otwarte kieszenie.



Aktówka 29-3-626-1
Opis produktu:

Model aktówki charakteryzujący się najwyższą jakością materiałów oraz wysoką estetyką, skóra 

ekologiczna. Głównym celem kolekcji jest spełnianie potrzeb ludzi nowoczesnych, będących na 

bieżąco z najnowszą technologią.

Wewnątrz:

• całość zamykana na suwak;

• miejsce na blok formatu A-4;

• metalowe ringi z wkładem formatu A-4;

• 1 miejsce na gumkę, zabezpieczające akcesorium przed przemieszczaniem;

• 1 kieszeń przezroczysta;

• 1 kieszeń zamykana na suwak;

• komora formatu A4;

• 3 miejsca na karty kredytowe;

• 3 miejsca na długopisy;

• odpinane etui zapinane na suwak.

• wysokość: 35 cm Szerokość: 30 cm Głębokość: 3,5 cm



Portfel 26-1-424-1N
Opis produktu:
Portfel męski bardzo starannie i estetycznie, ręcznie wykonany z wytrzymałej, naturalnej 

skóry licowej. Składany, cienki portfel zaskarbi względy współczesnych mężczyzn, 

którzy cenią kompaktowy i nowoczesny design w szykownej odsłonie. Wnętrze z 

przegródkami jest tak zaprojektowane, aby ułatwić codzienne korzystanie. 

• bardzo odporny na zarysowania portfel męski wykonany z najwyższej jakości, 

miękkiej skóry licowej;

• wyposażony w innowacyjną podszewkę, która blokuje możliwość zdalnego 

skanowania danych z karty lub innego dokumentu wyposażonego w chipy RFID;

• posiada zdobienie w postaci blaszki z logo WITTCHEN w kolorze grafitowym;

• doskonale sprawdzi się również jako prezent – zapakowany jest w ekskluzywne 

opakowanie sygnowane logo WITTCHEN;

• wymiary: 10,5 cm x 8 cm.

• kieszeń na banknoty;

• 7 miejsc na karty kredytowe;

• 2 otwarte kieszenie, w tym jedna z siatki.



Portfel 26-1-425-18
Opis produktu:
Mały portfel męski bardzo starannie i estetycznie, ręcznie wykonany z 

wytrzymałej, naturalnej skóry licowej. Składany, cienki portfel zaskarbi 

względy współczesnych mężczyzn, którzy cenią kompaktowy i nowoczesny 

design w szykownej odsłonie. Wnętrze z przegródkami jest tak 

zaprojektowane, aby ułatwić codzienne korzystanie. 

• bardzo odporny na zarysowania portfel męski wykonany z najwyższej 

jakości, miękkiej skóry licowej;

• wyposażony w innowacyjną podszewkę, która blokuje możliwość 

zdalnego skanowania danych z karty lub innego dokumentu 

wyposażonego w chipy RFID;

• posiada zdobienie w postaci blaszki z logo WITTCHEN w kolorze 

grafitowym;

• doskonale sprawdzi się również jako prezent – zapakowany jest w 

ekskluzywne opakowanie sygnowane logo WITTCHEN;

• wymiary: 7 cm x 10 cm,

• kieszeń na banknoty,

• 9 miejsc na karty kredytowe;

• 4 otwarte kieszenie, w tym jedna z siatki.



Portfel 26-1-426-1N
Opis produktu:
Mały portfel męski bardzo starannie i estetycznie, ręcznie wykonany z 

wytrzymałej, naturalnej skóry licowej. Składany, cienki portfel zaskarbi względy 

współczesnych mężczyzn, którzy cenią kompaktowy i nowoczesny design w 

szykownej odsłonie. Wnętrze z przegródkami jest tak zaprojektowane, aby 

ułatwić codzienne korzystanie. 

• bardzo odporny na zarysowania portfel męski wykonany z najwyższej 

jakości, miękkiej skóry licowej;

• wyposażony w innowacyjną podszewkę, która blokuje możliwość zdalnego 

skanowania danych z karty lub innego dokumentu wyposażonego w chipy 

RFID;

• posiada zdobienie w postaci blaszki z logo WITTCHEN w kolorze 

grafitowym;

• doskonale sprawdzi się również jako prezent – zapakowany jest w 

ekskluzywne opakowanie sygnowane logo WITTCHEN;

• wymiary: 7 cm x 10 cm.

• kieszeń na banknoty;

• 9 miejsc na karty kredytowe;

• 4 otwarte kieszenie, w tym jedna z siatki.



Portfel 25-1-413-*
Wykonany ręcznie z najwyższą precyzją, duży portfel damski z kolekcji Verona w kolorze

czerwonym. Połączenie skóry licowej, z której wykonane są obszycia i wnętrze produktu oraz skóry

lakierowanej, znajdującej się na zewnątrz produktu, gwarantują atrakcyjność i funkcjonalność

najwyższego stopnia. Logo - metalowa blaszka z herbem WITTCHEN w kolorze starego złota podkreśla

jego wyjątkowy elegancki styl. Portfel zamykany jest na zatrzask. Model posiada:

• 2 kieszenie na banknoty;

• miejsce na bilon zamykane na suwak;

• 9 miejsc na karty kredytowe;

• 3 kieszenie, w tym 1 przezroczysta i 1 zamykana na suwak.



Portfel 25-1-393-0
Opis produktu:
Lakierowany portfel damski to elegancki dodatek dla każdej kobiety. Wnętrze i 

obszycia produktu wykonane zostały ze skóry licowej, dzięki temu portfel jest 

bardzo trwały. Panie z pewnością docenią liczne kieszonki i przegródki na karty 

oraz wyjątkowo atrakcyjne wykończenie.

• bardzo odporny na zarysowania portfel damski wykonany z najwyższej 

jakości skóry naturalnej;

• portfel posiada zdobienie w postaci metalowej blaszki herbu WITTCHEN w 

kolorze starego złota;

• doskonale sprawdzi się również jako prezent – zapakowany jest w 

ekskluzywne opakowanie sygnowane logo WITTCHEN;

• wymiary: 9 cm x 19 cm;

• dodatkowo pomieści dowód rejestracyjny. 



Portfel 10-1-333-1
Opis produktu:
Duży portfel damski z kolekcji Arizona

Duży portfel damski bardzo starannie i estetycznie wykonany ze skóry naturalnej, nie tylko zapewnia wygodne 

przechowywanie kart, banknotów oraz dokumentów, lecz także stanowi modny dodatek. Model jest połączeniem 

wyjątkowej funkcjonalności z ponadczasową klasyką.

• 2 kieszenie na banknoty;

• kieszeń na bilon zamykana na suwak;

• 6 miejsc na karty kredytowe;

• 3 kieszenie;

• pomieści dowód rejestracyjny;

• logo - metalowa blaszka z herbem WITTCHEN w kolorze starego złota;

• zapakowany w ekskluzywne opakowanie sygnowane logo WITTCHEN;

• wymiary: 9 cm x 19 cm.



Etui na wizytówki 11-2-133-1
Opis produktu:

Etui na wizytówki ręcznie wykonane ze skóry licowej. Logo - blaszka z 

herbem WITTCHEN w kolorze złota. Etui podkreśla klasę 

i profesjonalizm. Jest praktyczne, dzięki czemu wizytówki pozostają w 

nienagannym porządku.

• miejsce na wizytówki z metalowym mechanizmem;

• widoczne logo - blaszka z herbem WITTCHEN w kolorze złota;

• zapakowane w ekskluzywne opakowanie.



Etui na wizytówki 39-2-101-1
Opis produktu:

Eleganckie etui na wizytówki utrzymane w klasycznej stylistyce, to ponadczasowy model, który zawsze 

pozostaje modny.

Etui podkreśla klasę i profesjonalizm, pozwala utrzymać wizytówki w nienagannym porządku.

• miejsce na wizytówki z metalowym mechanizmem;

• wytrzymała skóra cielęca zapewnia długie użytkowanie;

• subtelny połysk naturalnej skóry licowej podkreśla jego piękno;

• doskonale sprawdzi się jako prezent – zapakowane jest w ekskluzywne opakowanie sygnowane logo 

WITTCHEN;

• posiada 6 kieszeni na wizytówki



Portfel 26-1W-428-4P
Opis produktu:
Damski portfel o średniej wielkości wykonany ze skóry licowej, która imituje zwierzęcy wzór skóry 

wężowej. Portfel damski to stylowy dodatek dla każdej kobiety. Wnętrze i obszycia produktu wykonane 

zostały z najlepszej jakości skóry licowej oraz poliestru, dzięki temu portfel jest bardzo trwały. Panie z 

pewnością docenią liczne kieszonki i przegródki na karty, ochronę RFID oraz wyjątkowo atrakcyjne 

wykończenie z nutką ekstrawagancji. 

• portfel posiada zdobienie w postaci metalowej blaszki z logo WITTCHEN w kolorze żółtego złota;

• doskonale sprawdzi się również jako prezent – zapakowany jest w ekskluzywne opakowanie 

sygnowane logo WITTCHEN;

• do portfela dołączono odpinany pasek;

• wymiary: 10 cm x 17 cm;

• dodatkowo pomieści dowód rejestracyjny.

Model jest bardzo pojemny, posiada:

• kieszeń na bilon zamykana na suwak;

• 2 kieszenie na banknoty

• 6 miejsc na karty kredytowe;

• otwarta kieszeń z siatki;

• otwarta kieszeń z siatki na telefon o wymiarach: 8 cm x 15 cm.



Kosmetyczka 25-3-005-*
Opis produktu:
Niewielka kosmetyczka wykonana ze skóry 

lakierowanej to dodatek, którego wyjątkowy 

wygląd od razu przykuwa uwagę. Wygodny 

kształt i praktyczne zamknięcie na suwak to 

dodatkowe atuty tego modelu.

• komora główna zamykana na suwak;

• wewnątrz kieszeń zamykana na suwak;

• staranne, ręczne szycie zapewnia 

wyjątkową estetykę;

• logo - metalowa blaszka z herbem 

WITTCHEN w kolorze starego złota.



Kosmetyczka 89-3P-200-*
Opis produktu:

Półokrągła kosmetyczka z kolekcji Office.

Uniwersalna kosmetyczka, wykonana z bardzo odpornej na zniszczenia skóry ekologicznej, to świetny

dodatek dla kobiet. Pojemny model z funkcjonalnie zaplanowanym

wnętrzem pomieści wiele kosmetyków i akcesoriów. Kosmetyczka wyposażona w wygodną rączkę. W

ofercie znajduje się kilka opcji kolorystycznych w jasnych oraz

metalicznych odcieniach.

• zamknięcie komory głównej na suwak;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak;

• wymiary: 16 cm x 25 cm x 14 cm.



Kosmetyczka 89-3P-201-*
Opis produktu:

Podłużna kosmetyczka z kolekcji Office.

Transparentna kosmetyczka wykonana z niebanalnego połączenia poliestru i poliuretanu. Pojemny model

dołączoną małą kosmetyczką docenią

osoby, dla których ważna jest wygoda i funkcjonalność.

• kosmetyczki zamykane na suwak;

• wymiary większej kosmetyczki: 18 cm x 29 cm x 11 cm;

• wymiary małej kosmetyczki: 11 cm x 27 cm x 8 cm.



Kosmetyczka 89-3P-202-*
Opis produktu:

Elegancka kosmetyczka z kolekcji Office

Stylowa kosmetyczka zamykana na suwak, która może służyć jako jako etui na biżuterię, kosmetyki lub podręczne drobiazgi. Wykonana z

poliestru, który imituje skórę naturalną. Zdobiona logo WITTCHEN w kolorze złotym, wspaniale komponujące się kolorystyką materiału.

Tak eleganckiego dodatku nie może zabraknąć zarówno w garderobie, jak i w podróży.

• Wymiary: 19 cm x 33 cm x 10 cm.



Kosmetyczka 88-3-301-1
Opis produktu:
Czarna kosmetyczka wykonana z bardzo odpornej na zniszczenia skóry ekologicznej, która spełni oczekiwania najbardziej wymagających. Pojemny model z 

funkcjonalnie zaplanowanym wnętrzem pomieści wiele kosmetyków i akcesoriów. Kosmetyczka wyposażona w wygodną rączkę.

• starannie wykonane tłoczenie logo WITTCHEN;

• wykonana ze skóry ekologicznej;

• komora główna zamykana na suwak;

• z tyłu kieszeń zamykana na suwak.



Kosmetyczka 87-3P-300-1
Opis produktu:
Elegancka kosmetyczka wykonana z eko-skóry. Kolorowe elementy suwaka przełamują klasyczną konwencje tego produktu. 

Poręczna i pojemna. 

• dwie komory główne zamykane na suwak,

• kieszeń zamykana na suwak.



Kosmetyczka 88-3P-206-*
Opis produktu:
Uniwersalna kosmetyczka wykonana z bardzo odpornej na zniszczenia skóry ekologicznej. Pojemny model 

z funkcjonalnie zaplanowanym wnętrzem pomieści wiele kosmetyków i akcesoriów. Kosmetyczka wyposażona 

w wygodną rączkę.

• zamknięcie komory głównej na suwak;

• wewnątrz kieszeń zamykana na zamek;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak.



Torba - Plecak 89-3P-108-*
Opis produktu:

Torba podróżna na laptopa o rozmiarze 15,6", o charakterze sportowym, wykonana z wytrzymałego

nylonu. Model posiada liczne kieszenie, dlatego

może być wykorzystywany zarówno podczas wakacyjnego wyjazdu, jak i w podróży służbowej.

Nowoczesny design bez wątpienia przypadnie do

gustu osobom, które często podróżują. 

Torba dostępna w kolorze niebieskim, czerwonym lub czarnym. 

Wewnątrz:

• kieszeń zamykana na suwak;

• dwie kieszenie z siatki;

• pomieści format A4.



Kosmetyczka podróżna 56-3S-588-1D
Opis produktu:

Kosmetyczka wykonana z bardzo wytrzymałego poliestru. Praktyczny

niezbędnik w swej prostocie sprawdzi się podczas podróży,

gwarantując wygodę i

funkcjonalność.

• wykonana z poliestru;

• suwaki z brandowaniem WITTCHEN

• haczyk – umożliwiający powieszenie kosmetyczki



Plecak 89-3P-102-8D
Opis produktu:

Szary plecak na komputer przenośny w niezobowiązującym stylu. Nylonowy, matowy materiał został urozmaicony przez

kontrastowe wstawki w czerwieni występujące na zewnątrz. Plecak stanowi doskonałą ochronę sprzętu i akcesoriów.

Funkcjonalności dodaje plecakowi jeszcze odpinana ścianka, na której umieszczono panel słoneczny z portem USB.

• komora główna zamykana na suwak;

• otwarta kieszeń zabezpieczona elastycznym paskiem zapinanym na rzep;

• kieszeń przeznaczona na laptopa o wymiarach 26 cm x 36 cm, zabezpieczona elastycznym paskiem zapinanym na rzep;

• pomieści format A4;

• 2 miejsca na długopisy, otwarta kieszeń na drobiazgi oraz miejsce na telefon komórkowy.

• z przodu trzy kieszenie zamykane na suwak;

• po bokach kieszeń z siatki;

• do plecaka dołączono panel słoneczny z portem USB i kieszenią z siatki zapinaną na suwak;

• możliwość regulacji długości pasków.



Plecak 89-3P-107-1D
Opis produktu:

Utwardzany plecak wykonany z tworzywa sztucznego. Ważnym udogodnieniem jest port USB, który umożliwia podłączenie urządzenia mobilnego. Funkcjonalności dodaje

plecakowi jeszcze pas z tyłu do mocowania plecaka na rączce walizki czy tylna komora z wypustkami.

Model dostępny w klasycznej czarnej wersji.

Wewnątrz:

• komora główna zamykana na suwak;

• otwarta kieszeń zabezpieczona paskiem zapinanym na rzep, 4 otwarte kieszenie na drobiazgi;

• kieszeń zamykana na suwak;

• pomieści format A4;

• kieszeń mieszcząca urządzenie o maksymalnych wymiarach 35 cm x 25 cm, zabezpieczona elastycznym paskiem zapinanym na rzep.

Dodatkowo:

• z jednej strony bok z zamontowanym portem USB;

• z tyłu pas umożliwiający mocowanie plecaka na teleskopową rączkę od walizki;

• możliwość regulacji długości pasków



Plecak 84-3P-108-1
Opis produktu:
Casualowy plecak ze sportowym zacięciem o subtelnie zaokrąglonym kształcie. Model w monochromatycznym kolorze i o minimalistycznym fasonie sprawdzi się do wielu 

męskich stylizacji - na co dzień, do pracy i w podróż. Funkcjonalne wnętrze skrywa jeszcze przegrodę dedykowaną urządzeniom przenośnym, np. tabletowi lub komputerowi.

• komora główna zamykana na suwak;

• pomieści format A4;

• kieszeń mieszcząca urządzenie o wymiarach 28 cm x 34 cm, zabezpieczona paskiem zapinanym na rzep;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak, a w niej kieszeń z siatki zamykana na suwak, kieszeń zamykana na rzep, miejsce na telefon komórkowy, otwarta kieszeń na 

drobiazgi, 2 miejsca na długopisy;

• podstawa zabezpieczona plastikowymi nóżkami;

• możliwość regulacji długości rączek.



Plecak 87-3P-112-8D
Opis produktu:
Szary plecak dedykowany komputerom przenośnym w rozmiarze 15,6". Praktyczny model wyposażony w liczne przegrody i kieszenie odznacza się także stylowym 

wyglądem - szary nylon, z którego został wykonany plecak stanowi tło dla jasnobrązowych wstawek ze skóry ekologicznej.

• komora zamykana na suwak;

• pomieści format A4;

• kieszeń mieszcząca urządzenie o wymiarach 34 cm x 28 cm, zabezpieczona paskiem zapinanym na rzep;

• otwarta kieszeń zabezpieczona paskiem zapinanym na rzep.

• z przodu kieszeń zamykana na suwak, a w niej otwarta kieszeń na drobiazgi, dwa miejsca na długopisy, miejsce na telefon komórkowy;

• z przodu kieszeń zamykana na suwak;

• z tyłu pasek umożliwiający mocowanie plecaka na rączce od walizki;

• możliwość regulacji długości pasków.



Mała listonoszka 86-4P-104-7D
Opis produktu:

Mała listonoszka o funkcjonalnym designie, pomieści wszystkie potrzebne rzeczy utrzymując je w należytym porządku. Zastosowanie dwóch rodzajów struktur skóry 

ekologicznej oraz zestawienie różnych odcieni dodatkowo czyni z niej dodatek bardzo stylowy. Srebrne okucia, wytłoczone logo WITTCHEN oraz szykowne przeszycia 

dopełniają unikatowy charakter modelu.

• wykonana ze skóry ekologicznej groszkowanej;

• komora główna zamykana na suwak;

• wewnątrz trzy kieszonki, w tym jedna zamykana na suwak;

• z przodu otwarta kieszeń;

• z tyłu kieszeń zamykana na magnetyczne zapięcie;

• możliwość regulacji długości paska.



Średnia listonoszka 86-4P-103-7D
Opis produktu:
Miejska torba typu listonoszka została wykonana z miękkiej ekologicznej skóry, a wygodny szeroki pasek powstał z odpornego na uszkodzenia poliestru.

• wykonana ze skóry ekologicznej;

• komora główna zamykana na suwak;

• wewnątrz trzy kieszonki, w tym jedna zamykana na suwak;

• z przodu otwarta kieszeń;

• z tyłu kieszeń zamykana na magnetyczne zapięcie;

• możliwość regulacji długości paska.



Identyfikator do bagażu 56-3-044-*-TBL
Opis produktu:

Skórzana zawieszka do walizki pozwoli na bezproblemowe odszukanie bagażu w czasie podróży. Ten nieodzowny dodatek wykonano z szykownej skóry o widocznych 

jarzmowaniach. Dzięki trwałemu skórzanemu paskowi zapinanemu na sprzączkę identyfikator jest bezpiecznie przymocowany do walizki. Model dostępny 

w czarnym oraz czerwonym kolorze.

Wewnątrz:

• wykonana ze skóry licowej;

• wymiary zawieszki: 16 x 6 cm.



Poduszka podróżna 56-30-043-*
Opis produktu:
Poduszka podróżna stworzona z najwyższej jakości materiałów tak, by zapewnić wygodę i komfort podczas długiej podróży, pracy w trybie siedzącym czy seansu

kinowego. Poduszka stanowi idealne wsparcie dla odcinka szyjnego kręgosłupa zapobiegając drętwieniu i bólom karku. Dzięki suwakowi

i możliwości zdjęcia zewnętrznej poszewki, poduszkę bardzo łatwo utrzymać w czystości. Poduszka rogal dostępna w wielu kolorach.

• zewnętrzna, zdejmowana część wykonana jest z miękkiego i przyjemnego w dotyku poliestru, natomiast wnętrze z poliuretanu,

który idealnie dopasowuje się do kształtu głowy;

• z przodu zapięcie na zatrzask;

• wysokość: 30 cm;

• szerokość: 30 cm.



Waga bagażowa 56-30-006-*
Opis produktu:
Cyfrowa waga bagażowa

Niezastąpiona waga elektroniczna do ważenia bagażu. Model został wyposażony w specjalny haczyk do przymocowywania ciężarów. Doskonała jakość wagi zapewni 

idealne pomiary przez lata.

• maksymalny zakres ważenia wagi wynosi: 50kg;

• waga wyłącza się po 90 sekundach bezczynności, chroniąc baterię przed rozładowaniem;

• wyniki pomiaru można odczytać w jednostkach: kg , g, lb oraz oz;

• posiada funkcję automatycznego zapamiętania danych "HOLD";

• wymiary wagi: 3 x 15 x 1,5 cm;

• długość paska z haczykiem 34 cm.


