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Prezent idealny to taki, który odpowiada na Twoje potrzeby i pragnienia. 

Kolekcja Lifestyle | ELEGANCE
daje Ci wolność wyboru i jednocześnie gwarantuje, że wybór będzie trafny. 

Propozycje przedstawione w katalogu zostały dobrane tak, by zapewnić 
różnorodność i jednakowo wysoką jakość. 

To Ty decydujesz, który ze starannie wyselekcjonowanych produktów 
opisanych w tym katalogu najlepiej pasuje do Twojego stylu. 

Zapoznaj się z propozycjami opisanymi w katalogu, wybierz jedną z nich 
  i zamów ją online lub drogą mailową, wykorzystując bon prezentowy, 

który znajdziesz w pudełku.    



JAK TO DZIAŁA?

KROK 1

Otrzymujesz Kolekcję 
Lifestyle, która składa się 
z bonu prezentowego 
i katalogu.

KROK 2

Wybierasz jeden 
z prezentów
opisanych 
w katalogu

KROK 3

Składasz zamówienie
w najdogodniejszej
dla Ciebie formie:

KROK 4

Wybrany Prezent zostaje dostarczony na wskazany przez Ciebie  
adres najpóźniej w ciągu 21 dni* od daty potwierdzenia  
przez Ciebie zamówienia.

*w przypadku przedmiotów designerskich może zaistnieć potrzeba wydłużenia czasu realizacji

• drogą mailową na adres: info@prezentokracja.pl
• na stronie internetowej prezentokracja.pl w zakładce “rezerwacja”

Do złożenia zamówienia niezbędne będzie podanie następujących informacji:
• numeru referencyjnego widniejącego na bonie prezentowym
• numeru katalogowego i pełnej nazwy wybranego prezentu ( oraz wersji kolorystycznej, jeżeli dostępne są więcej niż jedna)
• danych adresowych dla dostarczenia prezentu: imię i nazwisko, adres, telefon
• adresu e-mail do potwierdzenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia otrzymasz podsumowanie przesłane na podany adres e-mail. 
  Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe potwierdź zamówienie w mailu zwrotnym (wpisując „Potwierdzam”). 
  Jest to konieczne, aby rozpocząć realizację zamówienia.



WAŻNE!
Czas na złożenie zamówienia jest ograniczony. 
Zamówienie trzeba złożyć najpóźniej do dnia wskazanego na bonie prezentowym. 
Zamówienia złożone po tej dacie nie będą realizowane.
     
Upewnij się, że wszystkie dane w zamówieniu są prawidłowe. 
Zamówiony prezent nie podlega zwrotowi ani wymianie.
     
Numer bonu upoważnia do jednorazowego zamówienia. 
Nie udostępniaj go innym osobom.
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Projektant: Henk Stallinga
Materiał: Tworzywo sztuczne

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
średnica: 11 cm
wysokość: 30 cm

Wyjątkowy projekt Henka Stallinga’i zrealizowany dla Nextime. Zegar 
Focus dezorientuje obserwatora swoim niezwykłym zachowaniem - rama 
cyferblatu pełni tutaj rolę wahadła, podczas gdy wskazówki pozostają  
w miejscu. Powstałe wrażenie sprawia, że po chwili przyglądania się zega-
rowi nie wiadomo, czy poruszają się wskazówki, rama, czy ściana. Prosta 
forma czyni z niego doskonały dodatek do minimalistycznych wnętrz.

ZEGAR ŚCIENNY NEXTIME FOCUS02

HOME & DESIGN

Wymiary: 
średnica: 40 cm
wysokość: 40 cm

Materiał: polipropylen

Nawiązujący do kosmicznego porządku świata abażur Orbital to syme-
tryczny chaos o intrygującej formie, obok której nie sposób przejść obojęt-
nie. Gwiazdorska oprawa nadaje się do lamp wiszących i jak przystało na 
prawdziwe ciało niebieskie, daje sporo światła. Zawieszenie nie jest dołą-
czone do abażuru. Abażur składa się samodzielnie w oparciu o dołączoną 
instrukcję.

LAMPA ORBITAL01
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Wymiary: 
średnica: 17 cm

Materiał: Ceramika

Marka Arabia Finland już od ponad wieku wiedzie prym wśród fińskich 
producentów ceramicznej zastawy stołowej. Projekty firmy wyróżniają się 
wyjątkowym designem, ponadczasowym charakterem i wysoką funkcjo-
nalnością. Patera na słodycze z kolekcji Moomin Celebration marki Arabia 
Finland przeniesie zarówno dzieci, jak i dorosłych w świat bohaterów 
Doliny Muminków. Wizerunek Panny Migotki, która jak widać nie stroni od 
słodyczy, zdobi wnętrze okrągłej, ceramicznej patery z lekko podwyższo-
nym rantem i delikatnym wgłębieniem, idealnym do serwowania czekola-
dowych pralin i cukierków, owoców, przekąsek czy innych łakoci.

Wymiary: 
średnica: 11 cm
wysokość: 21 cm

Porcelanowy wazon o prostym, cylindrycznym kształcie pomieści zarówno 
całe bukiety kwiatów, jak i pojedyncze gałązki ostrokrzewu lub proste deko-
racyjne kompozycje. Klasyka ze szczyptą nowoczesności. Przypominające 
kryształki lodu zdobienia wprowadzą do wnętrz atmosferę nordyckiej zimy, 
prezentując się wyjątkowo atrakcyjnie w surowych wnętrzach i w towarzy-
stwie naturalnych dodatków.

Projektanci: HolmbäckNordentoft & Kau:Raben
Materiał:  porcelana

PATERA NA SŁODYCZE  
MUMINKI CELEBRATION PANNA MIGOTKA0403 WAZON STELLA
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05
WYCISKARKA DO CYTRUSÓW 
JUICY SALIF - MINIATURA

Seria miniatur Alessi to oferta skierowana do miłośników wzornictwa. Teraz 
ikony włoskiego designu dostępne są w starannie wykonanych, zminia-
turyzowanych wersjach. Repliki przedmiotów zostały wykonane z tych 
samych materiałów i wykończone w ten sam sposób, co ich pełnowymia-
rowe wersje. Nie spełniają jedynie ich funkcji, a ich zadaniem jest cieszyć 
oko obserwatora. Miniatury to wspaniały prezent dla entuzjastów wzor-
nictwa lub miłośników marki Alessi. Jeden z najsłynniejszych projektów 
Philippe Starcka w miniaturowej odsłonie. Juicy Salif to prawdziwa ikona 
wzornictwa. 

Projektant: Philippe Starck Wymiary: 
szerokość: 4,50 cm
długość: 5 cm
wysokość: 11,50 cm

Wymiary: 
Średnica: 6 cm
Wysokość: 21 cm

HOME & DESIGN

06 KORKOCIĄG ALESSANDRO M.

Korkociąg Alessandro M. to komiksowy, zabawny i funkcjonalny przed-
miot, który zaskarbił sobie uwielbienie, szybko zyskując status jednej  
z ikon designu, a zarazem jednego z symboli marki Alessi. Korkociąg jest 
niezwykle prosty w użyciu - wystarczy kręcąc główką Alessandro wbić się 
w korek, który po kilku ruchach unosi się do góry. Aby wysunąć korek  
z korkociągu, wystarczy następnie przekręcić główkę w odwrotną stronę. 
Jak na Włocha przystało, Alessandro M. ubrany jest wyjątkowo elegancko.

Projektant: Alessandro Mendini
materiał: metal, tworzywo sztuczne

Wersje kolorystyczne: 
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07 KARAFKA CHŁODZĄCA

Zestaw do wina stworzony z myślą o miłośnikach tego szlachetnego trun-
ku pozwoli elegancko i wygodnie serwować wina białe, różowe 
i czerwone. Zestaw składa się z pompki próżniowej do wina Wine Saver 
z zestawem dwóch korków, dwóch nalewaków do wina Crystal, 
korkociągu Twister i kubełka chłodzącego na butelkę wina Rapid Ice. 
Kubełek na butelkę wina posiada wkład z substancją chłodzącą. Pompka 
próżniowa pozwala na dłuższe przechowywanie napoczętego wina bez 
ryzyka zepsucia się trunku. 

Materiał: guma, metal, silikon, 
tworzywo sztuczne

08 ZESTAW DO WINA

Karafka chłodząca to urządzenie do chłodzenia i utrzymywania niskiej  
temperatury wina, wody, mleka czy soków. Składa się ze stylowej obudowy, 
dwóch wkładów chłodzących oraz szklanej karafki. Wkłady Rapid Ice po 
wyciągnięciu z zamrażarki należy umieścić w obudowie. Napoje są 
schłodzone już w kilka minut i utrzymują temperaturę przez wiele godzin. 
Projekt karafki zdobył główną nagrodę konkursu Good Design w 2008 roku. 

Materiał: szkło, tworzywo sztuczne Wymiary: 
pojemność: 1l

Wersje kolorystyczne:
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09 STOJAK NA WINO DACCIO

Prosty i elegancki stojak na wino Daccio. Wykonany ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej pięknie prezentuje się w salonie, nowoczesnej kuchni lub 
jadalni.

Materiał: stal nierdzewna

HOME & DESIGN

10 SORBETIERA SLUSH&SHAKE

Sorbetiera to naczynie, dzięki któremu bez prądu czy baterii, i to w zale-
dwie kilka minut, można przygotować mrożony deser w postaci koktajlu, 
smoothie, sorbetu z soku owocowego, jogurtu, słodkiej kawy, mleka cze-
koladowego lub zblendowanych owoców. Wystarczy, że chłodzący wkład 
włożymy na 8 - 18 godzin do zamrażalnika (w temperaturze -18 stopni C 
lub niższej), a następnie umieścimy go w kubku i wlejemy składniki. Parę 
minut i gotowe! W zestawie Slush&Shake znajduje się wkład chłodzący, 
plastikowy kubek chroniący dłonie przed oziębieniem (a wkład przed 
ogrzaniem) oraz wyprofilowana łyżeczka o długości 20,5 cm.

Materiał: polipropylen, silikon, 
tworzywo sztuczne

Wersje kolorystyczne: 

Wymiary: 
długość: 20 cm
wysokość: 18 cm

Wymiary: 
średnica: 10,20 cm
wysokość: 16,50 cm
pojemność: 0,24 l



ELEKTRONIKA
& GADŻETY



Odtwarzacz mp3 oraz video z wbudowanym dyktafonem umożliwiającym 
tworzenie notatek głosowych. Posiada korektor dźwięku, który dostoso-
wuje wstępne zaprogramowanie ustawień (np. jazz, rock, pop) do stylu 
muzyki. Dzięki czytnikowi kart pamięci microSD można rozszerzyć pamięć 
odtwarzacza.

Pojemność pamięci: 4 GB 
Wyświetlacz: kolorowy LCD 
Przekątna wyświetlacza: 1,8 cala 
Rozdzielczość wyświetlacza: 128 x 160 pikseli
Standardy odtwarzania dźwięku: MP3, WMA 

Wersje kolorystyczne:
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11 ODTWARZACZ VIDEO/MP3 XEMIO

ELEKTRONIKA & GADŻETY

12 RADIOBUDZIK PHILIPS

Radiobudzik, który doskonale sprawdzi się w każdej sypialni. Posiada 
elegancki lustrzany wyświetlacz LCD z przemyślanym trybem przyciem-
niania. Wbudowane radio FM/MW może pełnić rolę porannego budzika. 
Dodatkowe funkcje: podwójny alarm, drzemka, wyłącznik czasowy, MP3 
Link umożliwiający bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przeno-
śnych odtwarzaczy multimedialnych. 

Radio: analogowe 
Zakresy fal radiowych: AM MW, FM (UKF) 
Dźwięk: mono 
Kolor obudowy: srebrny 

Wymiary: 
140 x 140 x 61 mm
Waga: 530 g 

Wymiary: 
42 x 85 x 8 mm  
Waga: 26 g
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13 SŁUCHAWKI PHILIPS

Inspirowane stylem didżejskim słuchawki Philips zapewniają mocne basy 
i potężne brzmienie. Obrotowe elementy nauszne z miękkimi podusz-
kami gwarantują komfort słuchania muzyki w podróży. 32-milimetrowe 
przetworniki o dużej mocy zapewniają wyraźny i naturalny dźwięk. Dzięki 
konstrukcji typu zamkniętego blokowane są dźwięki z otoczenia. Słuchaw-
ki w stylu DJ-a zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najwyższy 
komfort użytkowania również poza domem - można je złożyć, dzięki 
czemu nie ma problemu z ich przechowywaniem.

Wymiary: 
Średnica membrany: 32 mm
Długość kabla: 1,2 m
Złącze: 3,5 mm
Waga: 138 g

14 POWERBANK TP-LINK

Przenośna ładowarka PowerBank TL-PB10400 umożliwia jednoczesne 
ładowanie 2 urządzeń,  takich jak smartfony, gry, odtwarzacze MP3 i table-
ty. Świetnie się sprawdza w domu, podróży czy w samolocie. Urządzenie 
wyposażone jest w najbardziej zaawansowane technologie zabezpieczają-
ce przed przegrzaniem i zwarciem.

Typ baterii: litowo-jonowa
Pojemność nominalna: 10400 mAh
Napięcie wyjściowe: 5 V
Prąd wyjściowy: 2 A
Czas ładowania: 10 h
Liczba portów wyjściowych: 2
Kompatybilność: telefon komórkowy, tablet,  
konsola do gier, odtwarzacz MP3, aparat cyfrowy
Wtyczki: USB, micro USB

Wymiary:
89 x 44 x 44 mm
Waga: 241 g
Informacje dodatkowe: 
wielofunkcyjny wskaźnik  
LED, latarka LED
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15 GŁOŚNIKI BLUETOOTH PHILIPS

Głośniki Philips cechują wspaniały dźwięk, wygoda i niewielki rozmiar. 
Technologia Bluetooth zapewnia bezprzewodową transmisję muzyki, 
a wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym 
miejscu w czasie do 8 godzin. 

Czas pracy: do 8 godzin
Złącza: micro USB, wejście liniowe audio
Funkcje dodatkowe: ładowanie przez USB,  
wbudowany mikrofon
Zasilanie: wbudowany akumulator

ELEKTRONIKA & GADŻETY

16 TRYMER DO CIAŁA I TWARZY

Trymer do ciała i twarzy to dyskretne urządzenie do pielęgnacji pozwa-
lające szybko i łatwo usunąć nawet najkrótsze włosy. Idealny podczas 
podróży. Dzięki zasilaniu bateryjnemu można go zabrać wszędzie. Głowica 
26 mm zapewnia szybkie i łatwe przycinanie włosów na wszystkich 
partiach ciała. Głowica 8 mm zapewnia szybkie i precyzyjne przycinanie 
włosków na całej twarzy. Nasadka do brwi 2 i 4 mm umożliwia wybranie 
odpowiedniej długości i wyrównanie brwi. W zestawie również pęseta do 
precyzyjnego usuwania pojedynczych włosów, bateria AAA, etui umożli-
wiające przechowywanie wszystkiego w jednym miejscu i szczoteczka do 
czyszczenia pozwalająca szybko wyczyścić trymer.

Wymiary: 63 x 63 x 82 mm
Waga: 180 g



AKCESORIA
PIŚMIENNICZE
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17 PIÓRO WIECZNE PARKER IM PREMIUM

Parker IM Premium jest połączeniem formy i funkcji. Każdy szczegół, 
począwszy od stylizowanego na kształt strzały klipsa aż do uchwytu  
ze stali nierdzewnej, jest starannie zaprojektowany, aby zapewnić wy-
soki komfort użytkowania. Wieczne pióro Parker IM Premium to wyraz 
klasyki, dyskretnej elegancji i wyjątkowa przyjemność w dotyku. Posiada 
nowoczesny grawer na lakierowanej, mosiężnej bazie i błyszczące wy-
kończenie w kolorze chromu. Pióro wieczne jest wyposażone w stalówkę 
z wysokiej jakości stali oraz dwukanałowy system podawania atramentu.  
Jest ono przystosowane do używania z nabojami atramentowymi Parker, 
może być również używane z tłoczkiem. Parker IM Premium to idealny 
artykuł piśmienniczy dla osób żyjących w ciągłym biegu.   

Grubość linii: F
Kolor: chromowy

AKCESORIA PIŚMIENNICZE

18 PIÓRO KULKOWE PARKER IM PREMIUM

Mocne, solidne, bezkompromisowe pióro kulkowe z kolekcji Parker IM 
Premium. Zdobione w precyzyjnie cyzelowany motyw tworzący wzór 
kratki. Nowoczesny grawer na lakierowanej mosiężnej bazie został pod-
kreślony chromowym wykończeniem na korpusie, nasadce i wykończe-
niach. Klips w kształcie strzały. Pióro przystosowane do standardowych 
wkładów do piór kulkowych Parker. Wyraz klasyki, dyskretnej elegancji  
i wyjątkowej przyjemności w dotyku.

Kolor: chromowy
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19 PIÓRO WIECZNE PARKER IM PREMIUM

Absolutna nowość z Parkera. Gustowne pióro wieczne zdobione  
w poprzeczny, nieregularny wzór w kolorze szmaragdowo-perłowym. 
Pióro idealne do pisania na co dzień. Posiada charakterystyczny klips 
stylizowany na kształt strzały i szczotkowany poprzecznie, stalowy 
uchwyt. Zadowoli wszystkich ceniących luksus i wygodę, którzy szukają 
rzeczy nietuzinko wych. Pióro posiada stalówkę F (cienka) wykonaną ze 
stali. Napełniane atramentem z naboi, może być również używane  
z wymiennym tłoczkiem (dostępny oddzielnie).

Kolor: Emerald Pearl

20 PIÓRO KULKOWE PARKER IM PREMIUM

Pióro kulkowe Parker IM Premium w tym wydaniu, to hołd dla kolekcji 
z lat 30-tych. Model Vacumatic, wprowadzony na początku lat 30-tych 
ubiegłego wieku jest jednym z najbardziej charakterystycznych pro-
duktów Parker w całej historii marki. Był to także pierwszy produkt ze 
„strzałką Parker” jako klipsem – będącym do dziś znakiem rozpoznaw-
czym marki. Prezentowane tutaj pióro posiada korpus i skuwkę zdobione 
w poprzeczny, nieregularny wzór w kolorze szmaragdowo-perłowym.

Kolor: Emerald Pearl
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21 PIÓRO WIECZNE PARKER IM PREMIUM

Prostota i elegancja. Oryginalne pióro wieczne w klasycznej formule 
głębokiej, satynowej czerni złamanej lśniącym chromem wykończeń. 
Uchwyt stalowy, delikatnie szczotkowany. Klips uformowany na kształt 
strzały. Korpus wykonany z lakierowanego mosiądzu poprzecinany 
nieregularną siatką podłużnych i poprzecznych żłobień. Stalówka wyko-
nana ze stali szlachetnej w rozmiarze F (cienka). Pióro zasilane nabojami 
atramentowymi, może być używane z tłoczkiem (tłoczek trzeba  
dokupić oddzielnie). 

Kolor: czarny mat

AKCESORIA PIŚMIENNICZE

22 PIÓRO KULKOWE PARKER IM PREMIUM

Pióro kulkowe Parker to propozycja dla osób ceniących elegancję i nowo-
czesny design. Pionowe i poziome przecinające się linie tworzą geome-
tryczny wzór wygrawerowany na lakierowanej mosiężnej bazie. Korpus 
pióra został pokryty czarnym matowym lakierem i uzupełniony chromowy-
mi elementami. Modne wykończenie z matowo-metalicznym efektem jest 
docenione zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn.

Kolor: czarny mat



AKCESORIA
PODRÓŻNE
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23 POKROWIEC NA LAPTOPA 15,6”

Przyciągający wzrok pokrowiec na elektroniczne urządzenia. Rękaw 
ColorShield będzie chronić urządzenia elektroniczne przed kurzem  
i porysowaniem w modny i kolorowy sposób. Pasuje do komputerów  
z przekątną ekranu 15,6”.

Materiał: neopren, trykot

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
długość: 40,5 cm
głębokość: 2,9 cm
szerokość: 30,7 cm
pojemność: 6,8 l

AKCESORIA PODRÓŻNE

24 ETUI NA IPAD MINI 7,9”

Wysokiej jakości materiały współgrające z inteligentnymi rozwiązaniami 
sprawiają, że etui Tabzone jest wręcz niezbędne dla posiadaczy tabletów. 
Pasuje do urządzeń o przekątnej 7,0”.

Materiał: poliuretan w wykończeniu  
imitującym szczotkowane aluminium  
z naniesionym kolorowym logo Samsonite;  
panel tylny z poliwęglanu.

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
szerokość: 14,1 cm
głębokość: 1,4 cm
długość: 20,5 cm
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25 TORBA NA LAPTOPA

Torba do Laptopa GuardIT jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich 
świadomych, poszukujących profesjonalnego wyglądu użytkowników 
laptopów. Piękna z zewnątrz, z eleganckim logo i jaskrawymi akcentami 
posiada również niezbędną funkcjonalność.

Posiada: kieszenie zewnętrzne, mocowanie “Smart Sleeve”, zdejmowany 
pasek na ramię. Wewnatrz znajduje się kieszeń główna, kieszeń na kom-
puter z przekątną ekranu 13.3”, kieszeń na telefon, miejsce na długopisy.

Materiał: poliester

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
szerokość: 38 cm
głębokość: 11 cm
wysokość: 28 cm
pojemność: 10 l
waga: 0,5 kg

26  TORBA

Torba z kolekcji Office charakteryzującej się materiałami najwyższej jakości 
oraz wysoką estetyką wykończeń. Trafia w gust i potrzeby ludzi nowo-
czesnych, będących na bieżąco z najnowszą technologią. Można ją nosić 
zarówno w ręce, jak i na ramieniu. Posiada odpinany pasek, regulowany 
na długość od 83 do 139 cm. Mieści format A4 i ma możliwość mocowa-
nia do rączki walizki.
Posiada dwie komory główne zamykane na suwak, kieszeń zamykaną na 
magnetyczne zapięcia, kieszeń na tablet o maksymalnych wymiarach 18 
cm x 29 cm, otwartą kieszeń na drobiazgi, 2 miejsca na długopisy oraz  
4 na karty kredytowe, z przodu i z tyłu kieszeń zamykana na suwak, kie-
szeń na urządzenie o wielkości 11,6”.

Materiał: poliester, skóra ekologiczna Wymiary: 
wysokość: 31 cm
szerokość: 38 cm
głębokość: 5 cm
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27 TORBA NA LAPTOPA 12,1”

Superlekka torba na laptopa Network. Swoim świeżym i codziennym 
wyglądem sprawia, że Network to praktyczne rozwiązanie do przeno-
szenia laptopów.

Posiada: 2 kieszenie z przodu, mocowanie “Smart Sleeve”, zdejmowany 
pasek na ramię. Wewnątrz: kieszeń na komputer z przekątną ekranu 
12,1”, kieszeń na telefon.

Materiał: poliester 600D 
+ Poliester 210D

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
szerokość: 32 cm
głębokość: 8,5 cm
wysokość: 24 cm
pojemność: 6 l

28 PLECAK

Plecak idealny na dojazdy do pracy lub na uczelnię. Wewnątrz znajduje 
się kieszeń na tablet, wieszak na klucze i miejsca na długopisy. 

Materiał: poliester

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
szerokość: 31 cm
głębokość: 23 cm
wysokość: 41,5 cm
pojemność: 21,5 l
waga: 0,5 kg

AKCESORIA PODRÓŻNE



21AKCESORIA PODRÓŻNE

29 TORBA ALLROUNDER M

Torba Allrounder M zaprojektowana w stylu klasycznej torby lekarskiej  
z pewnością spodoba się wszystkim paniom, które mają wiele do nosze-
nia. Pojemne wnętrze zapinane na suwak zostało wyposażone  
w sześć kieszeni i jest wyściełane odpornym na zabrudzenia materiałem. 
Regulowany pasek na ramię z miękką osłonką poprawiającą komfort 
użytkowania, dwa rodzaje uchwytów i wytrzymały poliester, z którego 
wykonana została torba to dodatkowe atuty produktu. Torby Allrounder 
sprawdzą się zarówno w podróży, jak i w codziennym użytkowaniu.

Materiał: poliester.

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
szerokość: 40 cm
głębokość: 24 cm
wysokość: 33,50 cm
pojemność: 18 l

30 TORBA ROADBAG

Torba Roadbag dla wszystkich tych, którzy lubią porządek i organizację, 
również we własnym aucie. Wyposażona w dwa poręczne, plastikowe 
uchwyty torba znajdzie swoje miejsce w okolicach przedniego siedzenia 
pasażera, oferując łatwy dostęp do zabranych w drogę łakoci i napojów. 
Metalowy uchwyt sprawia, że torbę Roadbag z łatwością montuje się na 
podłodze, pod wycieraczką samochodu, dzięki czemu nie zmienia ona 
swojego położenia i nie przewraca się. Odporny na rozdarcia zewnętrzny 
poliester i praktyczny prostokątny kształt to dodatkowe atuty produktu, 
który może być także stosowany jako samochodowy kosz na śmieci. 
Wszystko to sprawia, że Roadbag to idealna torba na drogę.

Materiał: materiał syntetyczny, metal,  
poliester, tworzywo sztuczne.

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
szerokość: 16 cm
głębokość: 9 cm
wysokość: 17 cm
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31 KOSMETYCZKA

Kosmetyczka z kolekcji Travel Light idealna do przechowywania kosme-
tyków zarówno w domu jak i w podróży. Wykonana z wytrzymałego 
materiału. Istnieje możliwość zawieszenia kosmetyczki.
Posiada: komorę zamykaną na suwak, kieszeń z siatki zamykaną na  
suwak, 4 miejsca na gumkę, zabezpieczające kosmetyki przed prze-
mieszczaniem. Dodatkowo z przodu znajduje się kieszeń, kieszeń  
z siatki oraz przezroczysta kieszeń – wszystkie zamykane na suwak.

Materiał: poliester. Wymiary: 
wysokość: 17 cm
szerokość: 27 cm
głębokość: 11 cm

32 KOSMETYCZKA WRAP COSMETIC

Kosmetyczka Wrapcosmetic to akcesorium idealne nie tylko w podróży 
i na wakacjach, ale również w małej łazience. Składa się z trzech głów-
nych części, które po rozłożeniu i zawieszeniu na zintegrowanym z ko-
smetyczką uchwycie, elegancko się prezentują ułatwiając użytkownikom 
dostęp do ich zawartości. Dwie zapinane na suwak komory, środkowa 
siateczkowa kieszeń i zapinana na suwak kieszeń górna, doczepiane za 
pomocą rzepa lusterko oraz odporny na rozdarcia zewnętrzny poliester, 
to dodatkowe zalety produktu. Delikatnie wyściełane wnętrze chroni 
kosmetyki i zwiększa stabilność konstrukcji.

Materiał: materiał syntetyczny, poliester

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
szerokość: 26 cm
głębokość: 10 cm
wysokość: 16 cm
pojemność: 3 l
wymiary (po rozłożeniu): 
26 x 54 x 10 cm

AKCESORIA PODRÓŻNE
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Etui na długopisy z kolekcji Italy ręcznie wykonane z miękkiej skóry cielę-
cej. Estetyczne Logo - herb WITTCHEN zostało wytłoczone w skórze. Etui 
stanowi idealną ochronę przyborów do pisania, a dzięki małym rozmiarom 
jest praktyczne i wygodne. Doskonale sprawdzi się zarówno podczas biz-
nesowych spotkań, jak i w codziennym użytkowaniu. Wewnątrz znajdują 
się 3 miejsca na długopisy z możliwością regulacji wielkości miejsca.

Materiał: skóra licowa

Wersje kolorystyczne:
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33 ETUI NA WIZYTÓWKI

Ręcznie wykonane etui na wizytówki z kolekcji Verona, idealne dla osób 
ceniących sobie komfort użytkowania oraz ergonomiczny design. Lakie-
rowana skóra na zewnątrz oraz skóra licowa wewnątrz i na obszyciach 
sprawiają, że produkt jest zarówno elegancki, jak i praktyczny. Całość 
ozdobiona logo - metalową blaszką z herbem WITTCHEN w kolorze 
starego złota.

Materiał: skóra lakierowana

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 11 cm
szerokość: 7 cm

GALANTERIA SKÓRZANA

34 ETUI NA DŁUGOPISY

Wymiary: 
wysokość: 5,5 cm
szerokość: 16 cm
głębokość: 2 cm
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35 ETUI NA KARTY KREDYTOWE

Bardzo starannie i estetycznie wykonane etui na karty kredytowe z kolekcji 
Verona. Ręcznie robione z lakierowanej skóry. Posiada 2 kieszenie i 10 
miejsc na karty kredytowe. Wnętrze oraz obszycia zostały wykonane ze 
skóry licowej. Na zewnątrz ozdobione logo - metalowa blaszka z herbem 
WITTCHEN w kolorze starego złota. Etui jest doskonałą alternatywą dla 
portfela, idealne dla osób ceniących sobie komfort użytkowania. 

Materiał: skóra lakierowana

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 13,5 cm
szerokość: 7 cm

36 ETUI NA DOKUMENTY

Estetyczne etui na dokumenty z kolekcji Italy. Ręcznie wykonane z miękkiej 
skóry cielęcej. Logo WITTCHEN zostało wytłoczone w skórze. Wewnątrz 
znajdują się 4 kieszenie, w tym 3 przezroczyste. Wymiary kieszeni idealnie 
dopasowane są do wielkości dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy oraz 
dowodu osobistego.

Materiał: skóra licowa

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 12 cm
szerokość: 9,5 cm



Kosmetyczka z kolekcji Verona. Ręcznie wykonana z lakierowanej skóry 
ozdobiona logo z herbem WITTCHEN w kolorze starego złota. Wewnątrz 
posiada komorę główną zamykaną na suwak oraz kieszeń zamykaną  
na suwak.

Materiał: skóra lakierowana

Wersje kolorystyczne:
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37 KOSMETYCZKA

Wymiary: 
wysokość: 12 cm
szerokość: 17 cm
głębokość: 7 cm

38 PORTFEL

Bardzo starannie i estetycznie wykonany mały portfel damski z kolekcji 
Verona. Wykonany ze skóry licowej (wewnętrzna strona portfela i obszycia) 
oraz lakierowanej (na zewnątrz), ozdobiony logo Wittchen. Dzięki temu 
połączeniu portfel jest nie tylko atrakcyjny, ale też funkcjonalny. 

Portfel posiada: miejsce na bilon,  
2 kieszenie na banknoty,  
3 miejsca na karty kredytowe i 2 kieszenie.
Orientacja: pozioma

Materiał: skóra lakierowana, skóra licowa

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 10 cm
szerokość: 9 cm

GALANTERIA SKÓRZANA
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39 TORBA LISTONOSZKA 

Torba typu listonoszka, wykonana z najlepszej jakości materiałów. 
Spełnia wymagania zwolenników nowoczesności ceniących połączenia 
funkcjonalne, przy jednoczesnym zachowaniu swojego profesjonalnego 
wyglądu. Wewnątrz torby znajdują się 2 komory główne (z których jedna 
jest zamykana na suwak, druga na magnetyczne zapięcie), kieszeń 
zamykana na suwak, otwarta kieszeń na drobiazgi i miejsce na telefon 
komórkowy. Dodatkowo torebka posiada kieszenie z przodu oraz z tyłu, 
zamykane na suwak.

Materiał: skóra ekologiczna Wymiary: 
wysokość: 27 cm
szerokość: 24 cm
głębokość: 4 cm
długość paska: 82-150 cm

40 TOREBKA DAMSKA

Torebka z komorą główną zamykaną na suwak. Wewnątrz znajduje się 
również kieszeń zamykana na suwak oraz miejsce na telefon komórko-
wy. Z przodu dwie Z przodu dwie zasuwane kieszenie. Z tyłu kieszeń 
zamykana na suwak. Po bokach torby cztery kieszonki, w tym dwie 
zamykane na suwak.

Informacje dodatkowe
materiał: skóra ekologiczna
opis materiału: matowy
sposób noszenia: na ramię
wielkość: duża (mieści format A4)

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 31 cm
szerokość: 40-44 cm
głębokość: 12,5 cm

GALANTERIA SKÓRZANA
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41 TOREBKA

Torebka z kolekcji Young. Posiada komorę główną zamykaną na suwak. 
Wewnątrz znajduje się kieszeń zamykana na suwak oraz miejsce na 
telefon komórkowy. Podstawa zabezpieczona metalowymi nóżkami.
 
Informacje dodatkowe
materiał: skóra ekologiczna
opis materiału: matowy
sposób noszenia: do ręki, na ramię
wielkość: duża (mieści format A4)

Wymiary: 
wysokość: 31 cm
szerokość: 32-35 cm
głębokość: 11 cm

Wersje kolorystyczne:
Wersje kolorystyczne:

42 TOREBKA DAMSKA

Torebka z kolekcji Young. Posiada zamykaną na suwak komorę głów-
ną. Wewnątrz znajduje się kieszeń zamykana na suwak oraz miejsce na 
telefon komórkowy. Dodatkowo odpinany, regulowany pasek. Podstawa 
zabezpieczona metalowymi nóżkami.
 
Informacje dodatkowe
materiał: skóra ekologiczna
opis materiału: matowy
sposób noszenia: do ręki, na ramię
wielkość: średnia (mieści format A4)

Wymiary: 
wysokość: 25 cm
szerokość: 35 cm
głębokość: 13 cm
długość paska: 70 – 128 cm

GALANTERIA SKÓRZANA
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43

BIŻUTERIA & ZEGARKI

44KOMPLET Z CYRKONIAMI

Komplet srebrnej biżuterii z cyrkoniami. Powierzchnia kolczyków i zawiesz-
ki mieni się równie pięknie jak najszlachetniejsze kamienie. Zestaw bez 
łańcuszka 

Kolekcja: Lśnienie
Materiał: cyrkonia,  
srebro rodowane (próba: 925)

KOMPLET Z PERŁAMI I CYRKONIAMI

Wyjątkowy komplet srebrnej biżuterii z perłą to połączenie subtelności  
i ponadczasowej elegancji. Kolczyki i zawieszka emanują  delikatnym  
blaskiem, a cyrkonie stanowią wyrafinowany dodatek do klasycznego 
piękna srebra i pereł.

Kolekcja: Perły
Materiał: perła, cyrkonia,  
srebro rodowane (próba: 925)

Zestaw bez łańcuszka

Wymiary: 
Średnica perły w zawieszce: 0,8 cm
Średnica perły w kolczykach: 0,6 cm
Długość zawieszki: 2,4 cm
Długość kolczyków: 2,2 cm

Wymiary: 
długość zawieszki: 2 cm
długość kolczyków: 2 cm
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45
KOLCZYKI SREBRNE  
Z CYRKONIAMI I CERAMIKĄ HIGH-TECH

Kolczyki z kolekcji Elegance to kwintesencja nowoczesnego szyku.  
Główną rolę odgrywa czerń - kolor elegancji, ale również tajemnicy. Za jej 
głębię odpowiada supermodna ceramika high-tech. Cyrkonie w srebrnych 
elementach zapewniają efekt pociągającej migotliwości. Kolczyki gwaran-
tują wrażenie nietuzinkowości w wyjątkowym wydaniu, pewności siebie  
i bezbłędnego wyczucia stylu.

Kolekcja: Elegance
Materiał: cyrkonia, ceramika,  
srebro rodowane  (próba 925)

Wymiary: 
Długość: 3 cm

46 KOLCZYKI SREBRNE Z CYRKONIAMI

Niezwykłe połączenie srebra i barwionych cyrkonii. Proste, opływowe 
kształty kamieni w kolczykach urzekają subtelnością. Pięknie oszlifowane 
cyrkonie przywodzą na myśl wyrafinowane kamienie szlachetne. Soczyste, 
głębokie odcienie dodadzą kolorytu nawet najprostszej kreacji.

Kolekcja: Kolory
Materiał: cyrkonia, srebro rodowane  
(próba: 925)

Wymiary: 
Długość: 2,8 cm
Szerokość: 9 mm
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BIŻUTERIA & ZEGARKI

48 BRANSOLETA ZE STALI SZLACHETNEJ

Bransoleta z oryginalnej i niezwykle modnej kolekcji. Nowoczesny i odważ-
ny design sprawia, że jest to doskonały dodatek dla każdej kobiety.

Kolekcja: Elixa
Materiał: kauczuk, stal szlachetna

Wymiary: 
długość: 19 cm

BRANSOLETA SREBRNA  
Z RZEMIENIEM I CYRKONIĄ

Oryginalna bransoleta z lekkich sznurków, rzemieni i rodowanego srebra. 
Pełne wdzięku ażurowe serduszko podkreśla delikatną linię i nadaje 
romantycznego charakteru.

Kolekcja: Fun Fun
Materiał: rzemień, cyrkonia, srebro rodowane (próba: 925)
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49 SPINKI ZE STALI SZLACHETNEJ

Spinki z kolekcji zaprojektowanej z myślą o współczesnych zdobywcach. 
Elegancki design idealnie nadaje się dla mężczyzn odważnych, stawiają-
cych na indywidualizm i gotowych na jego wyrażanie.

Kolekcja: Aztorin
Materiał: Stal szlachetna

Wymiary: 
szerokość: 18 mm
wysokość: 12 mm

50 SPINKI ZE STALI SZLACHETNEJ

Modny dodatek dla mężczyzny, który lubi wyzwania i dynamiczny tryb 
życia. Eleganckie spinki do mankietów podkreślą zdecydowany charakter  
i indywidualny styl właściciela.

Kolekcja: Aztorin
Materiał: stal szlachetna

Wymiary: 
szerokość: 21 mm 
wysokość: 10 mm
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51 ZEGAREK AM:PM DIGITAL

AM:PM Digital to świeżość i nieskrępowane inspiracje, bez zobowiązań 
wobec tradycji i schematów. AM:PM charakteryzuje użyteczność opra-
wiona w atrakcyjną formę, uzupełnioną subtelnymi niuansami. To atrybut 
przebojowości na co dzień, niezależnie od okazji, jak również wyróżnik 
własnego stylu, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. 

Zegarek unisex.
Kolekcja: Digital
Mechanizm: kwarcowy
Funkcje dodatkowe: stoper, datownik,  
funkcja GMT, wskaźnik 24-godzinny,  
alarm, wskaźnik dnia tygodnia,  
podświetlenie tarczy

Wersje kolorystyczne:

Wymiary koperty: 50 mm
Rodzaj koperty:  
tworzywo sztuczne
Rodzaj szkła: plastik
Pasek/bransoleta: pasek 
z tworzywa sztucznego
Zapięcie: zwykłe
Wodoszczelność: 50 m

BIŻUTERIA & ZEGARKI

52 ZEGAREK AM:PM CLUB

Zegarek dla ludzi młodych duchem, dla których liczy się tu i teraz,  
ceniących swobodę, spontanicznych, ale zwracających uwagę na detal  
i ergonomię. Dla tych, którzy idą z duchem czasu. W AM:PM przemyślaną 
stylistykę wspierają jakościowe komponenty i standard wykonania.

Zegarek unisex
Kolekcja: Club
Mechanizm: kwarcowy
Funkcje dodatkowe: wskazówkowy,  
datownik, sekundnik

Wersje kolorystyczne:

Wymiary koperty: 40 mm
Rodzaj koperty:  
tworzywo sztuczne
Rodzaj szkła: mineralne
Pasek/bransoleta: pasek 
kauczukowy
Zapięcie: zwykłe
Wodoszczelność: 50 m



PERFUMY



36

53

Magiczny zapach bezkresnego oceanu dla nowoczesnej kobiety, która 
żyje tu i teraz. Orzeźwiający i fascynujący wodny bukiet kwiatów lotosu  
i lilii wodnych zdominowany jest przez owocowo-oceaniczne nuty: cytrusy, 
bergamotkę oraz potpourri z aromatycznych ziół. Po eksplozji tych świe-
żych aromatów następuje nuta serca z różą majową, jaśminem i muguer. 
Baza łagodnie kończy ten uwodzicielski zapach drzewnymi akcentami 
kosaćca, vetivera, drewna sandałowego i ambry. Formę flakonu zinterpre-
towano jako kroplę wody. Srebrne kręgi na zamknięciu przypominają kręgi, 
jakie tworzy woda.

Woda toaletowa: 30 ml

PERFUMY

54 KARL LAGERFELD FOR WOMANDAVIDOFF COOL WATER WOMAN

Karl Lagerfeld for Woman to charakterystyczny, niepowtarzalny zapach 
wyrafinowanej elegancji i klasyki zinterpretowanej w śmiały i nowoczesny 
sposób. 

Nuta głowy: limonka, brzoskwinia. 
Nuta serca: róża, magnolia, plumeria (Kwiat Lei, Frangipani). 
Nuta bazy: piżmo, ambra

Woda perfumowana: 25 ml
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55   KARL LAGERFELD FOR MAN

Karl Lagerfeld for Man to charakterystyczny, niepowtarzalny styl, który 
spełnia kryteria wyrafinowanej elegancji i klasyki zinterpretowanej w śmiały 
i nowoczesny sposób. W takim właśnie stylu utrzymany jest zapach dla 
Niego. Ponadczasowa i modernistyczna woda toaletowa. 

Nuta głowy: lawenda, mandarynka. 
Nuta serca: jabłko, liście fiołka. 
Nuta bazy: drzewo sandałowe, ambra.

Woda toaletowa: 30 ml

56 CK ONE SHOCK

Kultowy zapach Calvin Klein w podniecającej wersji dla mężczyzn. Mu-
sująco-energetyczne, orientalne perfumy o korzenno-męskiej nucie bazy. 
W nucie głowy wyczuwalny ogórek. Czarna bazylia i pieprz grają w nucie 
serca. Tytoń i piżmo to idealne składniki nuty bazy.

Woda toaletowa: 50 ml
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57 XS POUR HOMME

Oszałamiający męski drzewny zapach z korzennymi nutami. Kombinacja 
przejrzystej świeżości i ciepłej zmysłowości. Flakon w stylu “Zippo” przy-
pomina swym kształtem zapalniczkę o tej samej nazwie i symbolizuje 
gest mężczyzny podającego ogień.

Woda toaletowa: 30 ml

PERFUMY

58
AROMATYCZNA WODA DO CIAŁA 
Della Felicita

Damski zapach Benessere Della Felicita. Pobudzający, daje natych-
miastowe poczucie szczęścia i dobrego nastroju. Wesoły, radosny 
bukiet wzbogacony wyciągami regenerującymi i energetyzującymi, aby 
zapewnić skórze prawdziwy rytuał dobrego samopoczucia. W ułamku 
sekundy wibrujące nuty cytrusowe mieszają się z aksamitnymi akordami 
kwiatowymi, by wreszcie odsłonić bogatą podstawę pełną akcentów 
drzewnych i piżma.

Spray do ciała: 100 ml
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59

Tusz do rzęs nadający objętość. Pozwala na kontrolowanie efektu objętoś-
ci w zależności od metody i formy aplikacji. Zapewnia efekt wyrazistych, 
perfekcyjnie rozdzielonych i pełnych objętości rzęs. Maskara sprawia, 
ze rzęsy wydają się grubsze i bardziej gęste, a jednocześnie pozostawia 
je wyjątkowo miękkie w dotyku. Nie tworzy grudek, nie rozmazuje się, 
zapewnia długotrwały efekt pięknie wyglądających, błyszczących rzęs. 
Wyjątkowa technologia wykorzystana przy opracowaniu szczoteczki 
pozwala na dotarcie nawet do najmniejszych rzęs. Formuła maskary jest 
wyjątkowo delikatna dla oczu, łatwo się zmywa przy użyciu ciepłej wody.

KOSMETYKI

60 TUSZ DO RZĘS

Pogrubiający tusz do rzęs, który sprawia, że rzęsy są grubsze, dłuższe  
i niesamowicie gęste. Nowa zaawansowana formuła w kremowej kon-
systencji owija każdą rzęsę odżywczymi naturalnymi woskami. Łatwy 
i szybki w użyciu, zapewnia intrygujący wygląd i trwałe efekty, bez 
wysuszenia rzęs. Ekstremalnie precyzyjny, podnosi rzęsy i zwiększa ich 
objętość. Pełne, wyraziste i precyzyjnie podkreślone rzęsy już za jednym 
pociągnięciem. Tusz nadaje się także dla oczu wrażliwych i dla osób 
noszących soczewki.

MASKARA DO RZĘS
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61 ENERGIA + BLASK KREM NA DZIEŃ

Zastrzyk energii stymulujący przemianę komórkową. Stosowanie kremu 
przywraca tkankom spoistość i wygładza zmarszczki. Zawarte w nim 
składniki aktywne niwelują szkodliwe działanie metaloproteinaz, en-
zymów niszczących włókna kolagenowe i odpowiedzialnych za pow-
stawanie zmarszczek. Dotlenia tkanki, rozświetla i ujednolica koloryt 
skóry. Zapewnia ochronę skóry przed szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych, promieniami UV i wolnymi rodnikami.
Działanie: anti-aging, wygładzające, ujędrniające, rewitalizujące, regeneru-
jące, nawilżające, chroniące, SPF 20
Rodzaj skóry: skóra normalna, skóra dojrzała

Krem do twarzy: 50 ml

62 MAGIC BB KREM KOLORYZUJĄCY DO CIAŁA

Absolutnie perfekcyjna skóra, nawilżenie, ujednolicenie kolorytu, 
wygładzenie i rozświetlenie skóry. Do każdej karnacji. Główne składniki: 
Multi Perfection System TM oraz innowacyjny kompleks odbijający światło, 
który zawiera dwa rodzaje mikrocząsteczek: sferyczne i warstwowe. 
Krem zawiera także masło shea i olejki (arganowy, z awokado, z pestek 
winogron), które zapewniają nawilżenie i odżywienie. Specjalny film  
cząsteczkowy na bazie papainy stymuluje odnowę komórkową.  
Witamina E hamuje działanie wolnych rodników i starzenie się skóry.

Krem do ciała 150 ml 
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63

Kojący, bezalkoholowy after shave został opracowany w laboratoriach Atkin-
sons, aby dostarczyć skórze po goleniu perfekcyjnej pielęgnacji. Odżywcza 
formuła z aktywnymi składnikami nawilżającymi koi, chroni przed zaczerwie-
nieniem i podrażnieniem skóry, poprawia jej wygląd i zapobiega oznakom 
przedwczesnego starzenia się. 

Woda po goleniu: 100 ml

KOSMETYKI

64 REWITALIZUJĄCY KREM DO TWARZYUSPOKAJAJĄCA WODA PO GOLENIU

Rewitalizujący krem nawilżający opracowany w laboratoriach Atkinsons. 
Stworzony, aby chronić skórę przed negatywnymi wpływami środowiska 
naturalnego. Dodatkowo wyrównuje poziom nawilżenia, chroni przed 
oznakami przedwczesnego starzenia skóry i poprawia jej wygląd.
Działanie: nawilżające, chroniące, rewitalizujące
Rodzaj skóry: skóra normalna

Krem do twarzy: 50 ml



WINA
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65
JEAN DE LA FONTAINE MILLESIME  
CHAMPAGNE BRUT

CONDE DE VALDEMAR  
GRAN RESERVA RIOJA D.O.C.

Szampan w wydaniu klasycznym. Intensywny z trwale pieniącymi się 
malutkimi bąbelkami. W aromacie wyraźne wyczuwalne pieczone jabłka, 
gruszki i migdały. Wszystko przełamane delikatnymi nutami białych kwia- 
tów. W smaku pełne, z kremową fakturą i solidną kwasowością.

Biały szampan wytrawny
Pochodzenie: Francja, Szampania
Szczep: Pinot Noir, Chardonnay,  
Pinot Meunier
Temperatura podawania: 8 st. C
Pojemność: 0,75l

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

WINA

66

Kupaż trzech odmian winogron: Tempranillo, Mazuelo i Graciano  
o intensywnym kolorze czerwonej wiśni. W zapachu wyczujemy typowe 
aromaty przyprawowe, herbaciane i czarnej wiśni z nutami minerałów 
dającymi głębię. W smaku bogate i pełne. Na podniebieniu tego hisz - 
pańskiego wina wyczujemy także świetną budowę, ładną fakturę i długi 
finisz. Solidna struktura i odpowiednia kwasowość pozwolą mu zacho- 
wać potencjał do wieloletniego dojrzewania w butelce, jak przystało na 
najlepsze wina z regionu Rioja.

Wino czerwone, wytrawne
Pochodzenie: Hiszpania, Rioja
Szczep: Tempranillo, Mazuelo, Graciano
Temperatura podawania: 19-20 st. C
Pojemność: 0,75l

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

Apelacja: AOC Champagne
Kategoria: Musujące
Rodzaj: Jakościowe
Wiek: Dojrzałe
Rocznik: 2008 Apelacja: DOC Rioja

Kategoria: Spokojne
Rodzaj: Jakościowe
Wiek: Dojrzałe
Rocznik: 2007



Apelacja: DOC Rioja
Kategoria: Spokojne
Rodzaj: Jakościowe
Wiek: Dojrzałe
Rocznik: 2007
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REICHSGRAF VON KESSELSTATT  
PALAIS RIESLING

WINA

67

Wytrawny Palais Riesling jest wyjątkowym winem niemieckim. Gęste, 
wielowymiarowe i dobrze zbudowane. Powstaje w wyniku połączenia 
owoców z późnych zbiorów z regularnymi zbiorami z dwóch słynnych 
winnic Josephshof i Piesporter Domherr.

Wino białe, wytrawne
Pochodzenie: Niemcy,  
Mosel-Saar-Ruwer
Szczep: Riesling
Temperatura podawania: 10 st. C
Pojemność: 0,75l

68

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

Apelacja: Qba
Kategoria: Spokojne
Rodzaj: Jakościowe
Wiek: Młode
Rocznik: 2013

ZESTAW WIN WŁOSKICH
SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH WIN

Zestaw dwóch win włoskich:

Conte di Campiano Appasimento
Wino czerwone, wytrawne
Pochodzenie: Puglia, Włochy
Szczep: Negroamaro
Temperatura podawania: 18 st. C
Pojemność: 0,75l

Tollo Aldiano Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.
Wino czerwone, wytrawne
Pochodzenie: Abruzja, Włochy
Szczep: Montepulciano d’Abruzzo
Temperatura podawania: 16 st. C
Pojemność: 0,75l

Apelacja:  
IGP Salento
Wino spokojne,  
regionalne
Rocznik: 2013

Apelacja:  
DOC Montepulciano  
d’Abruzzo
Wino spokojne,  
jakościowe
Rocznik: 2011
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ZESTAW WIN Z NOWEGO ŚWIATA 
SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH WIN

Zestaw dwóch win z Ameryki Południowej:

Finca El Origen Malbec Reserva Mendoza
Wino czerwone, wytrawne
Pochodzenie: Mendoza, Argentyna
Szczep: Malbec
Temperatura podawania: 17 st. C
Pojemność: 0,75l
Ventisquero Queulat Carmenere Gran  
Reserva Maipo Valley
Wino czerwone, wytrawne
Pochodzenie: Chile, Valle Central
Szczep: Carmenere
Temperatura podawania: 19-20 st. C
Pojemność: 0,75l

WINA

ZESTAW WIN BIAŁYCH 
SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH WIN70

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

Zdjęcie ma charakter poglądowy i przedstawia wino w wybranym roczniku, 
a dostarczona butelka wina może odbiegać wizualnie od przedstawionej na zdjęciu.

Finca Montepedroso 
Wino białe, wytrawne
Pochodzenie: Rueda, Hiszpania
Szczep: Verdejo
Pojemność: 0,75 l 
 

Castellblanch Dos Lustros Reserva  
Cava Metode Tradicional
Wino białe, wytrawne
Pochodzenie: Hiszpania, Katalonia
Szczep: Macabeo, Parellada, Xarello
Temperatura podawania: 6-8 st. C
Pojemność: 0,75l

Apelacja:  
Valle de Uco
Wino spokojne,  
regionalne
Rocznik: 2014

Apelacja:  
Maipo Valley
Wino spokojne,  
regionalne
Rocznik: 2012

Apelacja:  
DO Rueda
Wino spokojne,  
jakościowe
Rocznik: 2014

Apelacja:  
DO Cava
Wino musujące,  
jakościowe



Apelacja:  
DO Rueda
Wino spokojne,  
jakościowe
Rocznik: 2014

Apelacja:  
DO Cava
Wino musujące,  
jakościowe

DLA
DZIECI
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71 TORBA PRZEDSZKOLNA MINNIE CLASSIC

Torba z Myszką Minnie, która sprawi, że dziewczynki zawsze będą wy-
glądać stylowo. Wewnątrz torby umieszczono lusterko. Urocze magiczne 
akcenty, takie jak czerwone i białe falbanki, błyskawiczne rzepy w kształcie 
Minnie Mouse czy wnętrze w kultowe kokardy i białe kropki sprawiają,  
że każda dziewczynka marzy o takiej torebce.

Materiał: poliester Wymiary: 
pojemność: 1,5 l

DLA DZIECI

72     ZESTAW DO LODÓW NA PATYKU

Kto ceni sobie zdrowe smakołyki i piękny design z pewnością polubi ze-
staw do lodów na patyku. Pomysłowa forma wykonana została z trwałego 
polipropylenu, a dzięki dołączonym do niej akcesoriom - 6 wyjmowanym, 
plastikowym foremkom do lodów i 6 patyczkom do lodów pasujących do 
arktycznych kształtów - pozwoli na przygotowanie w zaciszu domowej 
kuchni nie tylko domowych lodów czy sorbetów, ale również mrożonych 
soków, jogurtów, mleka czekoladowego, koktajli owocowych czy wszel-
kich innych płynów. Gotowe składniki wystarczy wlać do foremek, włożyć 
patyczki, przypiąć podstawki i umieścić formę w zamrażalniku w tempera-
turze -18 stopni C (lub niższej). Po około 6 godzinach formę można wyjąć, 
a każdą foremkę polać letnią wodą, co sprawi, że mrożony deser łatwo 
oddzieli się od foremki.

Materiał: silikon, tworzywo sztuczne. Wymiary: 
szerokość: 14,50 cm
długość: 24 cm
wysokość: 8 cm
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73 ZEGAREK AM:PM DISNEY KIDS

Kolorowy zegarek dziecięcy z wizerunkiem Myszki Mickey - ponadczaso-
wego bohatera bajek Disneya. 

Kolekcja: Kids
Mechanizm: kwarcowy
Funkcje dodatkowe: wskazówkowy, sekundnik
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Pasek/bransoleta: pasek skórzany
Zapięcie: zwykłe
Wodoszczelność: 30 m

Wymiary koperty: 26 mm

74 BRANSOLETKA SREBRNA

Bransoletka srebrna z jedną z najpopularniejszych bohaterek disneyow-
skich kreskówek – Myszką Minnie. Wyjątkowa ozdoba dla dziewczynek.

Kolekcja: Disney by Apart
Materiał: Emalia, Włókno,  
srebro rodowane (próba: 925)

Wymiary: 
Długość głównego  
elementu: 12 mm
Szerokość głównego 
elementu: 8 mm



50

75 HUŚTAWKA

Huśtawka to najlepsza zabawka, jaką można podarować dzieciom. 
Dzięki huśtawce marki Done by deer, dzieci mogą teraz huśtać się nie-
przerwanie, cały dzień, a w dodatku we własnym domu! Przeznaczona 
do użytku we wnętrzach, wykonana z drewna i zawieszona na czarnym 
sznurze huśtawka została  ozdobiona okrągłymi elementami, które na-
wiązują do stylu retro. Maksymalny udźwig huśtawki to 70 kg. Huśtawkę 
montuje się na metalowych kółkach. Huśtawka jest nie tylko pięknie  
i sta rannie wykonana, ale przede wszystkim, za sprawą najwyższej jako-
ści materiałów, bezpieczna dla najmłodszych użytkowników designu.

Materiał: drewno. Wymiary: 
szerokość: 32 cm
długość: 140 cm

DLA DZIECI

76 GRA BUILD ME

100 kartoników, 64 karty i masa dobrej zabawy - to właśnie gwarantuje 
gra Build Me marki Cinqpoints. Niebanalna, kreatywna i wymagająca 
refleksji gra, która spodoba się wszystkim tym, którzy kochają design  
i architektu rę. Gra, której nieobce jest ryzyko. Wymaga zarówno  
umiejętności strategicznych jak i budowlanych. Grze towarzyszą emocje 
związane z projektowaniem i realizacją zamierzonych konstrukcji.  
Komu pierwszemu uda się postawić swoją budowlę i kto zagra kartę 
‘construc tion finished’? To się okaże! Gra w języku angielskim  
przeznaczona jest dla uczestników od 6 do 106 lat.

Materiał: papier



WYCIĄG Z REGULAMINU

Jak zamówić Prezent z Katalogu Lifestyle? Nic prostszego!
Jeśli otrzymałeś podarunek od swojego Prezentodawcy w postaci Bonu wystarczy że:

1) Wybierzesz Prezent z Katalogu, który otrzymałeś wraz z Bonem.

2) Złożysz zamówienie:

• drogą mailową na adres: info@prezentokracja.pl albo
• na stronie www.prezentokracja.pl albo

Pamiętaj, aby przy zamówieniu wskazać dokładnie nazwę i katalogowy numer Prezentu oraz numer nadrukowany na Twoim Bonie. Podaj również swoje 
imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres na terenie całej Polski, na który chcesz, aby został dostarczony Prezent. 

3) Wybrany Prezent zostanie dostarczony na wskazany przez Ciebie adres najpóźniej w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.

Pomimo dołożenia najwyższych starań, z przyczyn od nas niezależnych może dojść do sytuacji w której Prezent wybrany przez Ciebie będzie niedostępny. 
W takim wypadku skontaktujemy się z Tobą i jeśli żaden z innych Prezentów z Katalogu nie będzie Ci odpowiadał, zaoferujemy Ci od tego samego dostawcy 
inny Prezent, o wartości nie niższej niż wartość Prezentu pierwotnego, o tej samej funkcjonalności i zbliżonej estetyce.

Pamiętaj!

• Zamówienie trzeba złożyć najpóźniej do dnia wskazanego na Bonie! Zamówienia złożone po tej dacie nie będą realizowane i Twój Prezent przepadnie.
• To numer Twojego Bonu uprawnia do zamówienia Prezentu. Nie udostępniaj go osobom niepożądanym. Nie ponosimy odpowiedzialności jeśli ktoś inny 
   wykorzysta Twój Bon.
• Po prawidłowym złożeniu zamówienia numer Bonu uważa się za wykorzystany. Zamówione Prezenty nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
• W razie nieodebrania Prezentu dostarczonego na adres wskazany w zamówieniu, wstrzymamy się z jego ponownym przesłaniem do czasu pokrycia 
   kosztów ponownej dostawy.
• Jeśli dostarczenie Prezentu opóźnia się skontaktuj się z nami! Jeżeli powstaną jakiekolwiek przeszkody w dostawie Prezentu poinformujemy Cię o tym 
   bezzwłocznie.
• Przy dostarczeniu Prezentu sprawdź przy kurierze czy nie uszkodził się w transporcie. Przyjęcie Prezentu stanowi przyznanie, że dostawa została 
   wykonana prawidłowo, a Prezent jest wolny od wad.



Reklamacje

Chcemy abyś był zadowolony ze swoich Prezentów i cieszył się nimi jak najdłużej, dlatego też:

• W dniu dostawy sprawdź czy Prezent jest zgodny z opisem w Katalogu i nie posiada widocznych wad. Jeśli okaże się, iż nie posiada cech wskazanych 
   w Katalogu lub nie funkcjonuje jak powinien, zgłoś to od razu tego samego dnia.
• Wady Prezentu których nie można było wykryć w dniu dostawy, a które ujawniły się w ciągu roku, zgłoś najpóźniej do trzech dni od daty ich ujawnienia.
• Pamiętaj, że zgłaszanie wad z naruszeniem powyższych terminów wyłącza możliwość reklamacji.
• Twoje zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpoznane nie później niż w ciągu 21 dni. Brak reakcji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.
• W razie stwierdzenia wadliwości Prezentu, zostanie on naprawiony, a jeżeli dokonanie naprawy nie jest możliwe w terminie 21 dni, zostanie wymieniony 
   na nowy lub w zamian zostanie doręczony inny Prezent o zbliżonej wartości.
• Prezenty wadliwe musisz przesłać na swój koszt, ale już naprawione lub wymienione Prezenty prześlemy sami.
• Pamiętaj, że kupującym Prezent jest Twój Prezentodawca, dlatego nie stosuje się przepisów prawa dotyczących zakupów dokonywanych przez konsumentów.

Prezenty winne

Produkty alkoholowe znajdujące się w Katalogu sprzedawane i dostarczane są Państwu przez:
Winezja.pl Sp. z o.o., ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa, posiadającą ważną koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przyjmując Bony zobowiązują się Państwo do nieudostępniania ich osobom niepełnoletnim.
Zamówienia obejmujące Prezenty alkoholowe składane przez osoby niepełnoletnie nie będą realizowane.
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