
Polskie torebki skórzane
Nasza firma przygotowując się do wznowienia produkcj i aktu lanie stara się
poszerzać sta le wybór toreb polskich . Są to wzory zawsze na czasie, wykonane ze
skóry natura lnej . Wysokiej jakości surowiec, świetna jakość wykonania , wspaniały styl
i bardzo dobre ceny.

Modne, efektowne, stylowe torebki damskie
ze skóry w pięknych kolorach

Jasnobrązowa ruda torebka średniej

wielkości

I ndeks: PL01 7 Camel

Pojemna torba jasnobrązowa

Indeks: PL012 Camel

Jasnobrązowa owalna zarka

Indeks: PL01 1 Camel

Czarna duża torba skórzana

Indeks: PL01 1 Black

Łóodka jasnobrązowa - ruda

Indeks: PL010 Camel

Jasny brąz + czarne elementy

Indeks: PL01 1 Camel -Black

Szara torebka średniej wielkości

I ndeks: PL01 7 Szary

Torba ciemny brąz

Indeks: PL01 1 Dbrown - Black

Ciemnobrązowa cieniowana

Indeks: PL010 Brown

Zamówienia telefoniczne
Zadzwoń pod numer 606-1 64-023

http://torebki-damskie.eu/skorzane/784-torba-ze-skory-jasnobrazowa-ruda.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/785-owalna-torebka-ze-skory-brazowa.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/797-czarna-uniwersalna-owalna-torebka-skorzana.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/790-tania-torba-ze-skory-jasny-braz.html
http://torebki-damskie.eu/karmelowe-torebki/817-jasnobrazowa-torba-czarne-elementy.html
http://torebki-damskie.eu/szare/850-szara-torebka-czarne-sciegi.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/800-polska-torebka-ze-skory-ciemny-braz.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/787-torba-ze-skory-ciemny-braz-cieniowany.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/846-torebka-jasnobrazowa-ozdobne-sciegi.html


Modele z najnowszej kolekcj i
Każdy z model i dostępny jest w wielu kolorach. Oprócz toreb warto zwrócić uwagę na
nowatorskie projekty, szczególn ie na torebkę Trzy w Jednym. Łączy ona wygodę plecaka,
funkcjonalność torby typu shopper i możl iwość noszenia na ramieniu . Torba ta mieści
format A4, z przodu ma kieszonkę na zatrzask a z tyłu zamykaną na suwak. Wykonana jest
oczywiście z l icowej skóry natura lnej .

Listonoszki , plecaki , pojemne torby miejskie
ze skóry polskiej produkcj i

Torba w pięknym odcieniu brązu -

średnia wielkość

Indeks: PL015 DBrown

Plecak skórzany czarny

Indeks: PL016 Black

Do noszenia na plecach

Indeks: PL016 Black

Lub na ramieniu

I ndeks: PL016 Black

Torba w kolorze brąz kasztanowy

Indeks: PL01 1 Brown

Granatowo-czarna duża zarka

Indeks: PL01 1 Dblue/Black

Jasnobrązowa torebka skórzana

Indeks: PL015 Camel

Czarna torba z jasnymi ściegami

I ndeks: PL01 1 Black/White

Skórzany plecak i torebka w jednym

Indeks: PL016 Camel

Zamówienia telefoniczne
Zadzwoń pod numer 606-1 64-023

http://torebki-damskie.eu/duze-miejskie/844-czarna-skorzana-torba-plecak-i-listonoszka-w-jednym.html
http://torebki-damskie.eu/duze-miejskie/844-czarna-skorzana-torba-plecak-i-listonoszka-w-jednym.html
http://torebki-damskie.eu/duze-miejskie/844-czarna-skorzana-torba-plecak-i-listonoszka-w-jednym.html
http://torebki-damskie.eu/brazowe/848-brazowa-kasztanowa-owalna-torba-skorzana.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/843-granatowa-torba-skorzana-czarne-elementy.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/835-jasnobrazowa-torebka-skorzana-worek.html
http://torebki-damskie.eu/duze-miejskie/851-czarna-torba-skorzana-z-jasnymi-sciegami.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/836-torebka-jasnobrazowa-ruda-3-w-1-plecak.html
http://torebki-damskie.eu/skorzane/840-skorzana-ciemnobrazowa-torebka-worek.html



