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

Kolekcja Lifestyle | PREMIUM
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.



HOME
& DESIGN
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Wymiary: 
średnica: 6,20 cm
wysokość: 13,20 cm

Projektant: Michael Graves
Materiał: poliamid, stal nierdzewna

Wersje kolorystyczne: 

Młynek do pieprzu zaprojektowany przez Michaela Gravesa, twórcę naj- 
popularniejszego produktu Alessi wszech czasów - czajnika 9093. Młynek 
dzieli z czajnikiem kolorystykę oraz rodzaj materiałów, z których oba pro-
dukty zostały wykonane. W projekcie młynka obecne są również akcenty 
stylistyczne nawiązujące do projektu słynnego czajnika. Prosty walcowy 
kształt młynka został wzbogacony wygodnym i oryginalnym uchwytem  
u góry oraz stożkowym rozszerzeniem u dołu. Powierzchnia z polerowanej 
stali nierdzewnej wspaniale odbija sąsiadujące z młynkiem przedmioty.

MŁYNEK DO PIEPRZU 909802

HOME & DESIGN

Wymiary: 
szerokość: 30 cm
głębokość: 8 cm
wysokość: 30 cm

Projektant: Philippe Starck
Materiał: tworzywo sztuczne

Zegar Tic&Tac zaprojektowany przez Philippe Starck’a ma formę zamkniętej 
bryły skrywającej mechanizm i kwadratową tarczę. Wykonany został z prze-
zroczystego tworzywa, które idealnie eksponuje matowe wnętrze. Tic&Tac 
wyposażony jest w minimalistyczną tarczę z rzymskimi oznaczeniami 
godzin i prostymi wskazówkami. Wewnętrzna harmonia i jednolity charakter 
projektu sprawiają, że Tic&Tac jest idealnym gadżetem dla wszystkich tych, 
którzy lubią spędzać czas w otoczeniu unikalnych przedmiotów.

ZEGAR ŚCIENNY TIC&TAC01

Wersje kolorystyczne:
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Wymiary: 
średnica: 29 cm
Wysokość: 10,80 cm

Projektant: Emma Silvestris
Materiał: stal nierdzewna

Wersje kolorystyczne: 

Misa na owoce Mediterraneo projektu Emmy Silvestris. Oryginalny wzór 
inspirowany pięknem natury w podwodnych głębinach. Naczynie to 
sprawdzi się doskonale jako misa na owoce, będąc jednocześnie  
niezwykłą ozdobą jadalni lub salonu. Misa wykonana jest z wycinanej 
laserowo stali nierdzewnej 18/10 o grubości 1,2 mm.

Wymiary: 
szerokość: 32 cm
długość: 33 cm
wysokość: 10,50 cm

Misa na owoce Blow up to niezwykle oryginalny projekt, będący efektem wy-
buchu kreatywności i pomysłowości projektantów - braci Campana. Wyko-
nana ze stali nierdzewnej misa nie tylko pomieści wiele owoców, wspaniale 
je eksponując, ale przede wszystkim stanie się oryginalną i niepowtarzalną 
ozdobą każdego salonu. Dzięki ręcznemu łączeniu elementów każdy  
egzemplarz jest jedyny w swoim rodzaju.

Projektant: Fratelli Campana
Materiał: stal nierdzewna

MISA NA OWOCE MEDITERRANEO0403 MISA NA OWOCE BLOW UP
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05 ZAPARZACZ DO KAWY CAFESOLO

Kawa przygotowywana w Cafesolo zaparzana jest tradycyjną metodą   — 
zmielone ziarna zalewamy wrzącą wodą, mieszamy i zamykamy naczynie 
na 4 minuty, po których możemy delektować się doskonałą kawą. Zestaw 
składa się z 4 części: karafki ze szkła odpornego na wysoką temperaturę, 
filtra, przykrywki otwierającej się automatycznie podczas nalewania oraz 
mieszadła. Do zestawu dołączony jest pokrowiec z neoprenu, który ułatwia 
utrzymanie temperatury zaparzonej kawy.

Projektant: tools design
Materiał: guma, stal nierdzewna, szkło

Wymiary: 
pojemność: 1 l

Wersje kolorystyczne:

HOME & DESIGN

06 KARAFKA BUTLER

Karafka z serii Butler kształtem przypomina otwarty karton mleka lub soku. 
Nowoczesny materiał  – polerowana stal nierdzewna – podkreśla minima-
listyczność projektu. Kształt przypominający prostopadłościan sprawia 
również, że karafkę wygodnie trzyma się w dłoni, co ułatwia nalewanie 
napojów.

Materiał: stal nierdzewna Wymiary: 
wysokość: 23,50 cm
pojemność: 1 l



HOME & DESIGN

Wymiary: 
średnica: 62 cm
wysokość: 30 cm

Projektant: Simon Karkov
Materiał: tworzywo sztuczne
Maksymalna moc żarówki: 40 Watt (lub 
więcej przy żarówce energooszczędnej)

Lampa Norm 06 – jedna z serii lamp do samodzielnego montażu marki 
Normann Copenhagen, która słynie z kultowej już lampy Norm 69. Prace 
nad projektem trwały kilka lat i doprowadziły do stworzenia wyjątkowego 
wzoru przypominającego lilie wodne. Lampa daje dużo światła i prezentuje 
się pięknie w pomieszczeniach o różnorodnym charakterze. 

Wymiary: 
szerokość: 19 cm
głębokość: 22 cm
wysokość: 66 cm

Stojak na 12 butelek do wina Pilare. Pojemny, praktyczny i prezentujący się 
niezwykle efektownie.

Materiał: stal nierdzewna

LAMPA NORM 060807 STOJAK NA BUTELKI DO WINA PILARE
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Wymiary: 
wysokość: 143 cm
wysokość abażura: 20 cm
średnica abażura: 54 cm
średnica podstawy: 36 cm
długość kabla wynosi 2 m

Wersje kolorystyczne:

Lampa, która powstała z myślą o tym, że światło i struktura to dwa pojęcia 
wzajemnie się uzupełniające. Dzięki misternej strukturze abażura użytkow-
nik ma okazję brać czynny udział w interesującej grze światła z perspek-
tywiczną iluzją. Monochromatyczny charakter i geometryczne kształty to 
również cechy charakterystyczne tej lampy. Nowoczesna lampa stojąca 
Primrose składa się z abażura oraz lekkiej podstawy ze stali lakierowanej 
proszkowo na czarno. Lampa zasilana jest żarówką E27 (żarówka nie 
znajduje się w zestawie).

LAMPA STOJĄCA PRIMROSE10

HOME & DESIGN

Wymiary: 
szerokość: 18,50 cm
głębokość: 17,50 cm
wysokość: 30 cm

Maksymalna moc żarówki: 28 Wat
Projektant: Ferruccio Laviani
Materiał: poliwęglan

Lampa Take to projekt zarówno wesoły, jak i stylowy, łączący w sobie  
klasyczną formę i nowoczesne materiały. Lubi zaskakiwać swoją  
różnorodną naturą. To nowoczesna interpretacja klasycznej lampki  
nocnej, i w tej właśnie roli sprawdza się najlepiej. Jej konstrukcja składa 
się z dwóch połączonych ze sobą, jednobarwnych, lustrzanych części. 
“Połówki” lampy, umieszczone na prostokątnym tle przypominającym 
kartkę papieru lub fragment ściany, wywołują ciekawe złudzenie optyczne 
wzbogacone wewnętrznym plisowaniem abażuru. Ciekawym elementem 
produktu jest także widoczny z zewnątrz, umieszczony w podstawie  
lampki mechanizm.

LAMPA TAKE09

Wersje kolorystyczne:

8
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& GADŻETY
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11 TABLET MULTIMEDIALNY LENOVO

Lenovo® TAB 2 A7-10 to ultraprzenośny, multimedialny tablet, który 
możesz mieć zawsze przy sobie. Jest doskonałym narzędziem do mobilnej 
pracy i nauki oraz zapewnia nieograniczony dostęp do świata multimedialnej 
rozrywki. Wyjątkowo lekki i wydajny. Wyposażony w moduł GPS.

Podstawowe informacje:
System operacyjny: Android 4.4 KitKat
Procesor: MediaTek MTK8127,  
4-rdzeniowy, 1,3 GHz
Pojemność: 8 GB
Pamięć RAM: 1024 MB
Przekątna ekranu: 7 cali
Rozdzielczość ekranu: 1024 x 600 pikseli
Aparat: 0,3 mln pikseli

ELEKTRONIKA & GADŻETY

12 SMARTFON MICROSOFT LUMIA 

Lumia 435 Dual SIM to telefon niezawodny i łatwy w użyciu. Oferuje on naj-
nowsze aktualizacje oprogramowania oraz popularne usługi firmy Microsoft, 
takie jak Skype, Office oraz OneDrive. Są one bezpłatne i zostały fabrycznie 
zainstalowane.

Wymiary:
wysokość: 189 mm
szerokość: 105mm
grubość: 9,3 mm
waga: 269 g

Podstawowe informacje:
Wyświetlacz: 4 cale, 16 mln kolorów,  
800 x 480 pikseli
System operacyjny: Windows Phone 8.1
Pamięć wbudowana: 8 GB
Procesor: dwurdzeniowy Snapdragon 200 1,2 GHz
Pamięć RAM: 1024 MB   
Aparat foto: 2 mln pikseli
Aparat przedni: 0,3 mln pikseli
Czas rozmów/czuwania: 21 godzin / 504 godziny

Wymiary:
wysokość: 118,1 mm
szerokość: 64,7 mm
grubość: 11,7 mm
waga: 134 g
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13 EKRAN DO ZDJĘĆ ZOOM.ME 

Funkcjonalna ramka do zdjęć wykorzystująca estetyczny i prosty  
w obsłudze ekran. Wyświetlają się na nim zdjęcia wysłane przez bliskich ze 
smartfonów za pośrednictwem dedykowanej, darmowej aplikacji. Zdjęcie 
wyświetla się automatycznie w ramce i tworzy niepowtarzalny, zawsze 
aktualny album rodzinny. Każda chwila uchwycona na fotografii może stać 
się prezentem.

Podstawowe parametry:
Wyświetlacz: dotykowy 7” IPS LCD  
(1024x600 pikseli)
Gniazda: micro USB, micro SD  
(do 32 GB), SIM
Procesor: 1.2 GHz dwurdzeniowy
Bateria: 1000 mAh
Pamięć: 4 GB
Podświetlanie LED

Wymiary:
wysokość: 195 mm
szerokość: 126 mm
grubość: 18 mm

14 CZYTNIK E-BOOKÓW POCKETBOOK 

Łatwy i przyjemny w obsłudze czytnik książek elektronicznych PocketBook 
Basic 2. Zastosowany procesor i zwiększona ilość pamięci RAM gwaran-
tuje płynne działanie w każdej sytuacji. Sześciocalowy wyświetlacz E-Ink 
Pearl nie błyszczy w słońcu, dzięki czemu tekst na nim jest wyraźny nawet 
w najbardziej pogodny dzień. Bateria w czytniku PocketBook Basic 2 
wystarcza na miesiąc czytania! 

Podstawowe informacje:
Rozdzielczość: 800 x 600 pikseli
Pojemność pamięci: 4 GB
Czytnik kart pamięci: microSD, microSDHC
Funkcje dodatkowe: Wi-Fi, kalendarz,  
zegar, gry, przeglądarka internetowa,  
czytnik RSS, złącze USB

Wymiary:
wysokość: 174,4 mm
szerokość: 114,6 mm 
grubość: 8,3 mm
waga: 188 g
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15 BLENDER BOSCH 

Blender ErgoMixx z miękkim uchwytem charakteryzuje ergonomiczny  
design – jest wygodny w obsłudze, a praca z nim staje się przyjemnością.

Podstawowe informacje:
Zasilanie sieciowe: 230-240 V 50/60 Hz
Moc silnika: 750 W
Regulacja obrotów: elektroniczna-płynna
Liczba poziomów obrotów: 12
Wykonanie misy roboczej: tworzywo sztuczne
Kolor: srebrno-czarny
Funkcje dodatkowe: funkcja Turbo
Funkcje: kruszenie lodu, miksowanie, rozdrabnianie (siekanie), ubijanie piany
Wyposażenie: kielich do miksowania z pokrywą, końcówka do miksowania,  
końcówka do ubijania (trzepaczka), ostrze do kruszenia lodu, ostrze do  
rozdrabniania/siekania, pojemnik do rozdrabniania z pokrywką, instrukcja  
obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

ELEKTRONIKA & GADŻETY

16 EKSPRES CIŚNIENIOWY DELONGHI NESPRESSO

Ekspres kapsułkowy, który przyrządzi gorący napój dokładnie taki, na jaki 
masz ochotę. Wyjątkowy system ogrzewania wody Thermoblock gwaran-
tuje osiągnięcie i utrzymanie poziomu temperatury właściwego dla każdej  
z wybranych funkcji. Posiada regulację ilości zaparzanej kawy, dzięki 
czemu ekspres automatycznie zatrzyma się po przygotowaniu konkretnej 
liczby filiżanek. Funkcje dodatkowe: automatyczne usuwanie zużytych 
kapsułek, dopasowanie wielkości kawy do indywidualnych potrzeb, krótki 
czas przygotowywania ekspresu do pracy, pojemnik na zużyte kapsułki.

Typ ekspresu: kapsułkowy
Ciśnienie: 19 barów
Moc: 1260 W
Stosowanie kawy: kapsułki Nespresso
Pojemność zbiornika na wodę: 0,7 litra

Wymiary:
szerokość: 12 cm
wysokość: 23 cm
głębokość: 32 cm



AKCESORIA
PIŚMIENNICZE
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17 PIÓRO WIECZNE HÉMISPHÈRE DELUXE JEDWAB

Pióro wieczne z kolekcji Hémisphère o strzelistej, smukłej linii. Posiada kor-
pus pokryty czarnym jedwabistym lakierem zdobionym falami oraz skuwkę 
i wykończenia platerowane palladem. Model Deluxe zachwyca elegancją  
i najwyższą jakością materiałów. Zapewnia niezwykły komfort pisania.

Typ stalówki: F
Kolor: czarny jedwab

AKCESORIA PIŚMIENNICZE

18 PIÓRO KULKOWE HÉMISPHÈRE DELUXE JEDWAB

Pióro kulkowe Waterman Hémisphère Deluxe jedwab CT wyróżnia się 
elegancką i ponadczasową linią. Przeznaczone jest dla osób ceniących 
połączenie klasyki z nowoczesnością. Korpus jest pokryty czarnym lakierem 
i zdobiony falistym grawerem, a nasadka jest platerowana palladem.  
Wykończenia chromowane. Wyjątkowy design. Pióro wyposażone jest  
w standardowy wkład do pióra kulkowego, pasują do niego także wkłady 
do długopisu Waterman.

Kolor: czarny jedwab
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19 PIÓRO WIECZNE HÉMISPHÈRE DELUXE BIEL

Najlepsza kolekcja piór Waterman Hémisphère w nowej odsłonie – wzbo-
gaca kultową linię o nowoczesne rozwiązania i jeszcze bardziej wyjątkowy 
design. Nowe modele Deluxe zachwycają elegancką linią, najwyższą 
jakością materiałów i zapewniają niezwykły komfort pisania. Pokryty 
białym lakierem korpus tworzy idealne połączenie ze lśniącą, platerowaną 
palladem nasadką pokrytą falistym grawerem. Wykończenia chromowane. 
Pióro wyposażone jest w stalówkę z wysokiej jakości stali. 

Typ stalówki: F
Kolor: biel

20 PIÓRO KULKOWE HÉMISPHÈRE DELUXE BIEL

Najlepsza kolekcja piór Waterman Hémisphère w nowej odsłonie – wzbo-
gaca kultową linię o nowoczesne rozwiązania i jeszcze bardziej wyjątkowy 
design. Nowe modele Deluxe zachwycają elegancką linią, najwyższą 
jakością materiałów i zapewniają niezwykły komfort pisania. Pióro kulkowe 
posiada korpus pokryty białym lakierem, który tworzy idealne połączenie 
ze lśniącą platerowana palladem nasadką pokrytą falistym grawerem. Wy-
kończenia chromowane.  Pióro wyposażone jest w standardowy wkład do 
pióra kulkowego, pasują do niego także wkłady do długopisu Waterman.

Kolor: biel
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21
ZESTAW PARKER URBAN PREMIUM
(PIÓRO KULKOWE  + DŁUGOPIS)

ZESTAW PARKER URBAN PREMIUM
(PIÓRO KULKOWE  + DŁUGOPIS)

Zestaw akcesoriów piśmienniczych firmy Parker, w skład którego wchodzi 
pióro kulkowe i długopis. Dzięki intensywnym odcieniom fioletu kolorysty-
ką przypominają szlachetny ametyst. Wyjątkowa propozycja dla osoby 
młodej, energicznej i zdecydowanej.

Świetnie wyprofilowany kształt pióra kulkowego powoduje, że jest idealny 
dla użytkowników lubiących nowoczesny styl miejski, szukających luksu-
sowych i wytrzymałych produktów. 

Korpus długopisu wykonany został z anodowanego aluminium; Wypo-
sażony w obrotowy mechanizm wysuwania wkładu.

AKCESORIA PIŚMIENNICZE

22

Zestaw akcesoriów piśmienniczych firmy Parker, w skład którego wchodzi 
pióro kulkowe i długopis. Dynamiczne kształty i zdecydowane kolory to 
rozwiązanie dla osób otwartych na wyzwania.

Cyzelowany asymetryczny wzór na korpusie pióra kulkowego przykuwa 
uwagę. Podkreśla dynamikę kształtu. Korpus mosiężny w odcieniu heba-
nowym lub perłowym z metalicznymi refleksami. Powleczony połyskliwym 
lakierem. Wykończenia chromowane. Wyposażony w standardowy wkład 
Parker do pióra kulkowego. 

Długopis posiada ten sam wzór co pióro kulkowe. Wyposażony w obroto-
wy mechanizm wysuwania wkładu. Część przednia długopisu wykonana  
z gładkiego, chromowanego metalu.

Wersje kolorystyczne: 



AKCESORIA
PODRÓŻNE
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23 TORBA

Torba typu listonoszka, wykonana z najwyższej jakości skór, zaprojektowa-
na z myślą o osobach nowoczesnych, ceniących praktyczne rozwiązania. 
Wewnątrz znajduje się otwarta komora główna, kieszeń na urządzenie o 
maksymalnych wymiarach 17,5 cm x 23 cm (9”), 3 kieszenie, w tym 1 za-
mykana na suwak, miejsce na długopis. Całość przykryta klapą zamykaną 
na magnetyczne zapięcie. Dodatkowo z przodu posiada otwartą kieszeń.

Materiał: skóra licowa, płótno
Opis materiału: matowy
Sposób noszenia: na ramię,  
regulowany pasek
Wielkość: średnia, pomieści format A4 
Elementy metalowe: złote

Wymiary: 
Wysokość: 30 cm
Szerokość: 25 - 27 cm
Głębokość: 8 cm
Długość paska:  
81 - 143 cm

AKCESORIA PODRÓŻNE

24 TORBA MĘSKA AIRBELTBAG XS

Torba ze zdecydowanie męskim akcentem. Airbeltbag to nie tylko prakty- 
czne, ale także przyciągające wzrok rozwiązanie, które spodoba się 
wszystkim Panom. Torba na co dzień, która pomieści wszystkie gadżety  
i osobiste drobiazgi. Charakteryzuje ją solidne zapięcie stosowane 
powsze        chnie w pasach samolotowych, które stanowi mocny akcent  
i doskonale kontrastuje z kolorem materiału. Regulowany pasek na ramię  
z miękką osłonką, tylna kieszeń zamykana na suwak i niezwykle  
wytrzymały poliester, z którego wykonana została torba to dodatkowe 
atuty Airbeltbag.

Materiał: poliester Wymiary: 
Szerokość: 18 cm
Głębokość: 5 cm
Wysokość: 19 cm
Pojemność: 1 l



Mała walizka z kolekcji PC Ultra Light, wykonana z bardzo trwałego 
tworzywa. Dodatkowo pokryta jest specjalną powłoką zwiększającą 
odporność na zarysowania. Posiada cztery kółka wykonane z tworzywa 
ABS i pokryte termoplastyczną powłoką. Wyposażona jest w aluminiową, 
trzystopniową, teleskopową rączkę z blokadą i gumowy uchwyt do ręki. 
Zabezpieczenie w postaci zamka szyfrowego uniemożliwiającego osobom 
niepożądanym dostęp do wnętrza. Dodatkowo system TSA. Wewnątrz 
znajduje się komora z elastycznymi pasami zabezpieczającymi ubrania 
przed przemieszczaniem. Komora zamykana jest na suwak i posiada  
dwie zasuwane kieszenie z siatki. 

Materiał: policarbon, poliester

Wersje kolorystyczne:
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25 WALIZKA NA KÓŁKACH 20”

Wymiary: 
Wysokość: 56 cm
Szerokość: 37 cm
Głębokość: 20 cm
Pojemność: 32 l
Waga: 2,3 kg

26 WALIZKA NA KÓŁKACH 28”

Lekka, duża walizka z kolekcji Travel Light. Cztery bardzo trwałe kółka, 
osadzone na precyzyjnych łożyskach, umożliwiają swobodne prowadzenie 
bagażu. Walizka wyposażona jest w wysuwany, dwustopniowy uchwyt 
oraz w dodatkową, boczną rączkę ułatwiającą podnoszenie bagażu. 
Zabezpieczenie w postaci zamka szyfrowego i system TSA. Wewnątrz po-
siada komorę główną z regulowanymi pasami zabezpieczającymi ubrania, 
kieszeń z siatki zamykaną na suwak i zasuwaną luźną kieszeń przezna-
czoną na dokumenty. Zewnętrzna część obejmuje: przednią kieszeń i dwie 
kieszonki (z przodu i z boku) zamykane na suwak oraz oraz umożliwiający 
powiększenie pojemności walizki suwak.

Wymiary: 
Wysokość: 75 cm
Szerokość: 49 cm
Głębokość: 34 cm
Pojemność: 90 l
Waga: 3,9 kg

Materiał: poliester

Wersje kolorystyczne:
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27 KOSMETYCZKA

Kosmetyczka z kolekcji PC Ultra Light wyposażona w elastyczny uchwyt 
ułatwiający przenoszenie. Posiada również odpinany, regulowany pasek 
oraz pas umożliwiający mocowanie na rączce walizki. Wewnątrz znajduje 
się komora główna z elastycznymi pasami zabezpieczającymi rzeczy przed 
przemieszczaniem oraz 3 kieszonki na drobiazgi, w tym 1 zamykana na 
suwak.

Materiał: policarbon
Podszewka: poliester

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 31 cm
szerokość: 34 cm
głębokość: 16 cm
długość paska:  
79 - 134 cm
pojemność: 11 l
waga: 1.1 kg

28 KUFEREK X’BLADE 2.0

Kuferek na kosmetyki z wytrzymałego poliestru z eleganckimi akcentami 
z eko-skóry. Nieodłączny towarzysz podróży prywatnych i biznesowych. 
Uchwyty do suwaków w kształcie litery X dają linii nowoczesny wygląd. 
Górny uchwyt ułatwia chwytanie i podnoszenie. Regulowany i odczepia-
ny pasek na ramię to gwarancja lepszej mobilności podczas podróży. 
Wewnątrz znajduje się część główna z jedną wsuwaną kieszenią, jedną 
prześwitującą zasuwaną kieszenią w klapie oraz trzema elastycznymi 
kieszeniami do przechowywania przyborów toaletowych. Posiada również 
odczepianą przegródkę z pięcioma elastycznymi paskami na kosmetyki.

Materiał: poliester

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 32 x 18 x 30 cm
Pojemność: 13 l
Waga: 0,6 kg



GALANTERIA
SKÓRZANA



22

29 PORTMONETKA

Średniej wielkości portmonetka damska z kolekcji Arizona. Ręcznie wyko-
nana z wytrzymałej, delikatnie połyskującej skóry cielęcej. Ozdobiona logo 
- metalowa blaszka z herbem WITTCHEN w kolorze starego złota. Idealna 
dla Pań ceniących sobie ergonomiczny design połączony z komfortem 
użytkowania. Posiada: miejsce na bilon zamykane na bigiel, kieszeń na 
banknoty, 6 miejsc na karty kredytowe, 8 kieszeni (w tym 1 przezroczysta  
i 1 zamykana na suwak). Pomieści dowód rejestracyjny. 

Orientacja pozioma.
Materiał: skóra licowa

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 9 cm
szerokość: 12 cm

GALANTERIA SKÓRZANA

30 PORTFEL

Wykonany ręcznie z najwyższą precyzją, duży portfel damski z kolekcji 
Verona. Połączenie skóry licowej, z której wykonane są obszycia i wnętrze 
produktu oraz skóry lakierowanej, znajdującej się na zewnątrz produktu, to 
gwarancja atrakcyjności i funkcjonalności najwyższego stopnia. Zdobiony 
logo – metalowym herbem WITTCHEN w kolorze starego złota. Model ten 
został stworzony z myślą o kobietach lubiących łączyć wyrafinowany styl  
z wygodą. Portfel posiada: kieszeń na bilon zamykaną na suwak, 2 kiesze-
nie na banknoty, 1 kieszeń mieszczącą dowód rejestracyjny, 10 miejsc na 
karty kredytowe (w tym dwa przezroczyste), 2 kieszenie.

Orientacja pozioma.
Materiał: skóra lakierowana, skóra licowa

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 10 cm
szerokość: 20 cm



23GALANTERIA SKÓRZANA

31 PORTFEL MĘSKI

Średniej wielkości portfel męski z kolekcji Arizona, bardzo starannie  
i estetycznie wykonany z wytrzymałej, delikatnie połyskującej skóry  
cielęcej. Posiada logo - metalową blaszkę z herbem WITTCHEN  
w kolorze starego złota. Duża liczba kieszeni czyni portfel bardzo  
pojemnym i funkcjonalnym. Idealny dla Panów ceniących sobie  
elegancję oraz komfort użytkowania. 

Portfel posiada: 
miejsce na bilon zamykane na suwak,  
2 kieszenie na banknoty,  
14 miejsc na karty kredytowe,  
5 kieszeni, w tym 1 przezroczysta.
Orientacja pozioma.
Materiał: skóra licowa

Wersje kolorystyczne: 

Wymiary: 
wysokość: 10 cm
szerokość: 13 cm

32 PASEK MĘSKI

Pasek męski z wypukłej skóry, dostępny w rozmiarze 110 cm i 120 cm. 
Pasek jest dwustronny dzięki wbudowanej obrotowej klamrze, która 
umożliwia korzystanie zarówno z brązowej, jak i czarnej strony paska.

Materiał: skóra licowa Wymiary: 
długość: 110 lub 120 cm
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33 TOREBKA DAMSKA

Mała torebka z kolekcji Elegance to propozycja dla Pań ceniących klasycz-
ny styl. Otwarta komora główna przykryta jest klapą zamykaną na magne-
sy. Klapa stanowi jednocześnie kieszeń zamykaną na suwak. Dodatkowo 
odpinany pasek i srebrne elementy metalowe. 

Materiał: skóra licowa
Opis materiału: matowy
sposób noszenia: do ręki, na ramię

Wymiary: 
wysokość: 19 cm
szerokość: 25 cm
głębokość: 1,5 cm
długość paska: 121 cm

34 TOREBKA DAMSKA

Mała, matowa torebka na ramię z kolekcji Elegance wykonana ze skóry 
licowej. Posiada jedną, otwartą komorę główną, wewnątrz kieszeń zamy-
kaną na suwak oraz otwartą kieszeń na drobiazgi. Całość przykryta klapą 
zamykaną na magnetyczne zapięcie. 

Materiał: skóra licowa  z metalowymi  
elementami w kolorze złota.

Wersje kolorystyczne:

Wymiary: 
wysokość: 16 cm
szerokość: 25 cm
głębokość: 8 cm
długość paska: 142 cm

GALANTERIA SKÓRZANA
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35 36KOLCZYKI Z PERŁĄ

Subtelne i wytworne kolczyki z perłą - od wieków uważaną za symbol  
elegancji i harmonijnego piękna. Oprawiona w złoto prezentuje się  
szlachetnie. Klasyka w najlepszym wydaniu. 

Kolekcja: Perły
Materiał: perła, cyrkonia,  
żółte złoto (próba: 333)

Wymiary: 
średnica perły: 6 - 6,5 mm
długość: 14 mm

KOMPLET ZAWIESZKA I KOLCZYKI 

Wyjątkowy komplet srebrnych kolczyków i zawieszki z cyrkoniami lśniący-
mi spektakularnym blaskiem. Wysadzona kamieniami powierzchnia wydaje 
się w dotyku gładka jak aksamit. Cyrkonie, osadzane metodą micro 
setting, mienią się niczym najszlachetniejsze kamienie. Wraz z dużym, 
barwnym spinelem syntetycznym tworzą niezwykle udane, eleganckie 
połączenie.

Kolekcja: Kolorowe Lśnienie
Materiał: cyrkonie, spinel syntetyczny,  
srebro rodowane (próba: 925)

Wymiary: 
długość kolczyków: 27 mm
szerokość kolczyków: 12 mm
długość zawieszki: 20 mm
szerokość: 14 mm

26 BIŻUTERIA & ZEGARKI
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37 38ZAWIESZKA

Wyjątkowe połączenie ponadczasowego złota i dodających blasku cyrko-
nii. Piękna i subtelna ozdoba do wieczornych kreacji. Biżuteryjne serdusz-
ko - symbol miłości w oryginalnym wydaniu. Dla kobiet ceniących klasykę. 

Kolekcja: Love Love
Materiał: cyrkonia,  
żółte złoto rodowane (próba: 333)

Wymiary: 
długość: 28 mm

SPINKI Z ONYKSEM

Spinki do mankietów z onyksem to propozycja na okazje o nieoficjalnym 
charakterze. Idealne dla mężczyzn podążających za nowymi trendami. 
Ascetyczne wzornictwo i oryginalne materiały tworzą stylowe połączenie. 

Kolekcja: Biżuteria męska
Materiał: srebro rodowane (próba: 925)

Wymiary: 
szerokość: 14 mm
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39 BRANSOLETKA MAESTRALE

Bransoletka Maestrale projektu Mario Trimarchi to kolejny projekt, za spra-
wą którego marka Alessi stara się przenieść wzornictwo najlepszej klasy 
na inne dziedziny życia. Nawiązująca formą do motywu znanego  
z serii La Stanza dello Scirocco, bransoletka bawi się grą światła i cienia. 
Stworzona została z elementów wykonanych z ciętej laserowo stali nie-
rdzewnej o pięknym lustrzanym wykończeniu.

Projektant: Mario Trimarchi
Materiał: stal nierdzewna

BIŻUTERIA & ZEGARKI

40 KOLCZYKI ALISEI

Kolczyki projektu Mario Trimarchi dla marki Alessi to wzornictwo naj-
wyższej klasy. Ten oryginalny dodatek należy do kolekcji La Stanza dello 
Scirocco i łączy w sobie trzy prostokąty wykonane z polerowanej stali nie-
rdzewnej. Dzięki swojemu niezwykłemu kształtowi Alisei stanowi atrakcyjną 
propozycję prezentową dla każdej eleganckiej miłośniczki designu  
i włoskiej elegancji.

Projektant: Mario Trimarchi
Materiał: stal nierdzewna

Wymiary:
szerokość: 3 cm
wysokość: 3 cm

Wymiary:
szerokość: 6 cm
długość: 6 cm
wysokość: 5 cm



ZEGAREK DAMSKI ELIXA

Zegarki inspirowane najnowszymi trendami w modzie. Kwintesencja  
kobiecości i niebanalny dodatek dla wszystkich ceniących oryginalność.

Kolekcja: Finesse
Mechanizm: kwarcowy
Kaliber: 1L22
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Pasek/bransoleta: pasek skórzany
Wodoszczelność: 30 m

Wersje kolorystyczne:

Wymiary koperty: 38 mm

29BIŻUTERIA & ZEGARKI

41 42ZEGAREK DAMSKI ELIXA BEAUTY

Zegarek Elixa Beauty to kwintesencja kobiecości. Ten oyginalny czaso-
mierz będzie znakomitym uzupełnieniem zarówno wieczorowej sukni, 
służbowego stroju czy też niezobowiązującej stylizacji w klimacie casual. 
Elixa to marka skierowana dla wszystkich ceniących modne, stylowe, 
niebanalne dodatki.

Kolekcja: Beauty
Mechanizm: kwarcowy
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Bransoleta stalowa
Wodoszczelność: 30 m

Wersje kolorytyczne: 

Wymiary:
średnica koperty: 28 mmWymiary:

szerokość: 3 cm
wysokość: 3 cm



ZEGAREK MĘSKI AM:PM

Idealny zegarek dla ludzi młodych duchem, dla których liczy się tu i teraz, 
ceniących swobodę, spontanicznych. Przemyślaną stylistykę wspierają 
jakościowe komponenty i standard wykonania. 

Kolekcja: Design
Funkcje dodatkowe: datownik
Mechanizm: kwarcowy
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Bransoleta stalowa
Wodoszczelność: 30 m

Wersje kolorystyczne: 

Wymiary:
średnica koperty: 38 mm

30
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44 ZEGAREK AM:PM GRUNGE

Nowoczesny zegarek, stawiający na świeżość i nieskrępowane inspiracje, 
bez zobowiązań wobec tradycji i schematów. Atrybut przebojowości na co 
dzień, niezależnie od okazji. Wyróżnik własnego stylu, zarówno dla męż-
czyzn, jak i dla kobiet. Stylistykę wspierają najlepsze komponenty i wysoka 
jakość wykonania. Zegarek unisex.

Kolekcja: Grunge
Mechanizm: kwarcowy
Funkcje dodatkowe: datownik, sekundnik
Rodzaj koperty: stal
Rodzaj szkła: mineralne
Pasek/bransoleta: pasek skórzany
Wodoszczelność: 30 m

Wersje kolorystyczne:

Wymiary koperty: 41 mm



PERFUMY
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46

Nieskrępowany i kobiecy zapach od Yves Saint Laurent. Dla kobiety, która 
życie przeżywa z pasją, wie czego chce i dąży do celu. Woda perfumo-
wana ubrana w nuty uzależniającej, czarnej kawy, a także jaśminu, kwiatu 
pomarańczy i różowego pieprzu, przeplatających się z akordami paczuli 
oraz wanilii. A wszystko to zamknięte w czarno - brokatowym flakonie uza-
leżnienia. To zapach, który przywołuje aurę tajemniczości i daje wyzwole-
nie.

Woda perfumowana 30 ml

PERFUMY

45 J’ADORE VOILE DE PARFUM

J’adore Voile de Parfum to nowa sztuka noszenia perfum. Niezwykle 
zmysłowy i hipnotyzujący zapach, niczym woal otula ciało w wyrafinowany 
sposób. Nowa odsłona klasyka J’adore przekonuje subtelnymi nutami róży 
damasceńskiej, pudrowym irysem i kremowym piżmem. 

Woda perfumowana 50 ml 

BLACK OPIUM
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47 SHALIMAR

Shalimar to zapach ekscytujący i wyrażający pożądanie. Utwierdza w ko-
biecości i niezwykłej zmysłowości. Zmienia kobietę w królową uwodzenia. 
Shalimar daje pole do wyrażenia swoich uczuć i pragnień, gdzie zmysły 
przejmują kontrolę.

Nuta zapachowa: orientalna
Kategoria zapachu: klasyczny

Woda perfumowana 30 ml

48 PASHA DE CARTIER

Męski, orientalno-ziołowy zapach. Długo pozostaje zarówno na skórze, jak 
i w kobiecej pamięci. Przeznaczony dla mężczyzn pewnych siebie o silnym 
charakterze.

Nuty głowy: mięta, tymianek, lawenda, mandarynka
Nuty serca: smagliczka skalna, drewno różane, kolendra
Nuty podstawy: mech dębowy, drewno sandałowe, paczula

Woda toaletowa 50 ml
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49 L’HOMME LUNA ROSSA

Świeża drzewna harmonia bazująca na kontrastach pozostawia przycią-
gający, zmysłowy zapach. Przenikliwie świeży wstęp i elegancki, współ-
czesny charakter przenika nuta aromatyczno-kwiatowa. Strukturę tworzy 
drzewna mieszanka ambry podkreślająca ekstremalną formę męskości.

Woda toaletowa 60 ml

PERFUMY

50

Prada Luna Rossa Extreme wspaniale oddaje atmosferę regat żeglarskich 
oraz satysfakcję ze wspólnego zwycięstwa. To zapach  bezgranicznej 
pasji.

Nuta głowy: bergamotka, czarny pieprz, lawenda
Nuta serca: labdanum, jagody jałowca
Nuta podstawowa: wanilia, ambra

Woda perfumowana 50 ml



KOSMETYKI
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51

Bogaty w składniki krem do oczu. Zapobiega starzeniu się skóry chroniąc 
ją przed negatywnymi wpływami z zewnątrz i wysuszeniem. Wygładza  
i zmniejsza istotnie widoczne zmarszczki oraz drobne linie, czego efektem 
jest młodzieńczy wygląd. Innowacyjna technologia emulsyjna zapewnia 
intensywne nawilżenie i pozostawia na skórze gładkie i świeże uczucie. 
Stworzona przez Shiseido na bazie ekskluzywnego systemu Anti-Pho-
towrinkle, którego głównym składnikiem jest wyciąg z rośliny wodnej 
chlorella, przeciwdziała skutecznie zmarszczkom. Zawiera hydroxyproline 
- high-tech aminokwas, który odpowiedzialny jest za produkcję i wzmoc-
nienie kolagenowych włókien.

Krem pod oczy: 15 ml

KOSMETYKI

52 SERUM GÉNIFIQUE

Wzbogacony o nowe składniki aktywne Advanced Genifique - Zaawanso-
wany Koncentrat Aktywujący Młodość - został stworzony, aby aktywować 
widoczne oznaki młodości i regenerować skórę w dzień i w nocy. Już od 
pierwszej kropli skóra wygląda na bardziej wygładzoną i rozświetloną.

Serum: 30 ml

KREM POD OCZY BENEFIANCE
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53
LOTION PO GOLENIU GUCCI 
GUILTY POUR HOMME

Lotion Aftershave pieści skórę po goleniu i otula ją zmysłowym zapachem 
Gucci Guilty pour Homme.

Lotion po goleniu: 90 ml

54 RENERGY 3D

Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa dla mężczyzn z efektem liftingu redu-
kuje znacznie zmarszczki i poprawia jędrność skóry. Dla wszystkich typów 
skóry, nawet dla skóry wrażliwej. 

Działanie: ujędrniające, anti-aging

Krem do twarzy 50 ml
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55

Skin Supremes spełnia oczekiwania skóry dojrzałej i wymagającej. Serum 
stymuluje naturalne procesy naprawcze w skórze, chroni ją od wewnątrz  
i od zewnątrz. Relaksuje i regeneruje. Wyposażone jest w zaawansowaną 
technologie, która stymuluje funkcje skóry. Skóra staje się mocniejsza, 
gładsza i jędrniejsza.

Serum: 30 ml

KOSMETYKI

56

Wygładzająca i ujędrniająca esencja pobudzająca o orzeźwiającym  
działaniu.

Rodzaj skóry: skóra normalna, skóra sucha

Serum 40 ml

SKIN SUPREMES SERUM SENSAI SILK 
10 SECONDS AWAKENING ESSENCE



WINA
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57

Szampan o różowym kolorze z bursztynowymi refleksami i niezwykle urze-
kającym, intensywnym bukiecie pełnym owoców truskawki, maliny i wiśni 
oraz nutek róży z delikatnymi niuansami pieprzu. W smaku harmonijnie 
łączy intensywne i soczyste owoce jagodowe z mięsistymi brzoskwiniami i 
subtelną świeżością nut mentolowych.

Wino różowe, wytrawne
Pochodzenie: Francja, Szampania
Szczep: Pinot Noir, Pinot Meunier,  
Chardonnay
Temperatura podawania: 8 °C
Pojemność: 0,75 l.

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

WINA

58
MASI RISERVA DI COSTASERA AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA CLASSICO D.O.C.MOËT&CHANDON ROSE IMPERIAL

Majestatyczne, wielowymiarowe i złożone wino włoskie. Wyraźnie głę-
boki kolor czerwieni, z fioletowo-granatowymi refleksami. W aromacie 
wyczujemy wiśnie i śliwki z subtelnym niuansem liści laurowych i słodkiej 
przyprawy, zmieniające się co chwilę w kieliszku. Końcówka bardzo długa, 
z wyczuwalnymi świeżymi jagodami.

Wino czerwone, wytrawne
Pochodzenie: Włochy, Veneto
Szczep: Corvina, Rondinella,  
Molinara, Oseleta
Temperatura podawania: 17 °C
Pojemność: 0,75 l
Rocznik: 2009

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

Apelacja: AOC Champagne
Wino musujące, jakościowe

Apelacja: DOC Amarone 
della Valpolicella Classico
Wino spokojne, jakościowe
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59 ZESTAW WIN Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ

Zestaw 3 starannie wyselekcjonowanych win z Ameryki Południowej:

60 ZESTAW WIN SŁODKICH 

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 El Origen Malbec Gran Reserva Mendoza. Wino czerwone, 
wytrawne, rocznik 2012. Pochodzenie: Argentyna, Mendoza. Szczep: 
Malbec (100%). Apelacja: Valle de Uco, wino spokojne, regionalne

Trapiche Medalla Cabernet Sauvignon. Wino czerwone, wytrawne,  
rocznik 2011. Pochodzenie: Argentyna, Mendoza. Szczep: Cabernet 
Sauvignon (100%). Wino spokojne, regionalne

Ventisquero Grey Carmenere Maipo Valley. Wino czerwone, wytrawne, 
rocznik 2012. Pochodzenie: Chile, Valle Central. Szczep: Carmenere 
(100%). Apelacja: Maipo Valley, wino spokojne, regionalne

Zestaw 3 starannie wyselekcjonowanych win słodkich:
Graham’s Late Bottled Vintage Port. Wino czerwone, słodkie, rocznik 2009.
Pochodzenie: Portugalia, Douro Valley. Szczep: Tinta Barroca, Tinta Roriz, 
Touriga Nacional. Apelacja: Porto, wino wzmacniane, jakościowe 

Amberwine. Wino białe, słodkie, rocznik 2012. Pochodzenie: Francja, 
Bordeaux. Szczep: Semillon (80%), Muscadelle (20%). Wino spokojne, 
jakościowe

Osborne White Port. Wino białe, półsłodkie. Pochodzenie: Portugalia, 
Douro Valley Szczep: Touriga Nacional , Touriga Francesa , Tinta Roriz. 
Apelacja: DO Vinho do Porto, wino wzmacniane, jakościowe
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61

Zestaw 6 starannie wyselekcjonowanych win białych:
Finca Montepedroso. Białe | Wytrawne | Hiszpania | 2014. Apelacja: DO 
Rueda; szczep: Verdejo; wino spokojne, jakościowe. 
Clarendelle Blanc. Białe | Wytrawne | Francja | 2010. Apelacja: AOC  
Bordeaux Superieur; szczep: Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle;  
wino spokojne, jakościowe
Tormaresca Chardonnay Puglia I.G.T. Białe | Wytrawne | Włochy | 2014.  
Apelacja: IGT Puglia; szczep: Chardonnay (100%); wino spokojne, regionalne
Villa Antinori Toscana I.G.T. Bianco. Białe | Wytrawne | Włochy | 2014.  
Apelacja: IGT Toscana; wino spokojne, regionalne
Hochdorffer Kabinet Trocken Riesling. Białe | Wytrawne | Niemcy | 2012.  
Apelacja: Kabinett; szczep; Riesling; wino spokojne, jakościowe
Conde De Valdemar Rioja Viura. Białe | Wytrawne | Hiszpania | 2012. Szczep: 
Viura , Malvasia; wino spokojne, jakościowe

WINA

62 ZESTAW CZERWONYCH WIN WYTRAWNYCHZESTAW BIAŁYCH WIN

Zestaw 6 wyselekcjonowanych win czerwonych, wytrawnych:
Conte di Campiano Appasimento. Włochy, Puglia; szczep: Negroamaro.  
Apelacja: IGP Salento; wino regionalne, spokojne
Pares Balta Mas Petit Penedes D.O. Hiszpania, Katalonia; szczep: Cabernet 
Sauvignon, Garnacha. Apelacja: DO Penedes; wino spokojne, jakościowe
Vina Bujanda Reserva. Hiszpania, Rioja; szczep: Tempranillo. Apelacja: DOC 
Rioja; wino spokojne, jakościowe
Mauro Molino Barbera d’Alba D.O.C. Włochy, Piemont; szczep: Barbera.  
Apelacja: DOC Barbera d’Alba; wino spokojne, jakościowe
Jaboulet Parallele 45 Cotes Du Rhone A.O.C. Rouge. Francja, Dolina  
Rodanu; szczep: Grenache, Syrah. Apelacja: AOC Cotes du Rhone; wino 
spokojne, jakościowe
Chateau Pey La Tour Bordeaux A.O.C. Francja, Bordeaux; szczep: Merlot,  
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Apelacja: AOC Bordeaux; wino  
spokojne, jakościowe

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.



DLA
DZIECI
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63 ZŁOTA BRANSOLETKA 

Złota bransoleta z przedłużką z wyjątkowej kolekcji przeznaczonej dla 
najmłodszych kobiet. Motylki i cyrkonie nadają bransolecie wyjątkowo 
subtelnego i delikatnego charakteru. 

Kolekcja: Kids Collection
Materiał: cyrkonia, żółte złoto (próba 585)

Wymiary: 
Długość: 14 cm
Długość przedłużki: 2 cm

DLA DZIECI 

64 ZESTAW KOLCZYKI I ZAWIESZKA 

Każda kobieta uwielbia podkreślać pięknymi dodatkami swoją osobowość 
i niepowtarzalny styl. Także te najmłodsze uwielbiają piękną biżuterię. Złota 
zawieszka i kolczyki w kształcie czereśni z pewnością będzie wspaniałą 
niespodzianką dla każdej dziewczynki.

Kolekcja: Kids Collection
Materiał: emalia,  
żółte złoto (próba 585)

Wymiary: 
Długość zawieszki: 13 mm



45DLA DZIECI

65 PUPPY DALMATYŃCZYK

Kultowy projekt z włoskiej firmy Magis w nowej odsłonie. Krzesełko Puppy 
to równocześnie wspaniała zabawka i dekoracja pokoju dla miłośników 
czworonogów. Oryginalny przyjaciel ożywi wyobraźnię dzieci zamieniając 
ich otoczenie w niebanalną przestrzeń, idealną do kreatywnej zabawy. 
Wersja Puppy w czarne cętki to model dla fanów 101 dalmatyńczyków.

Projektant: Eero Aarnio
Materiał: polietylen

Wymiary: 
szerokość: 26 cm
długość: 42,50 cm
wysokość: 34,50 cm

Wymiary koperty: 
5,7 x 3,8 cm

66 ZEGAREK SPACE BIMBA

Zegarek Space Bimba to jeden z projektów Mirriam Mirri dedykowanych 
dzieciom i zaprojektowany dla Alessi Watches. Koperta zegarka została 
stworzona tak, aby przypominać kosmonautę w skafandrze. Okrągła 
szybka to wizjer stroju kosmonauty, a cyferblat - jego twarz. Na cyferblacie 
znajdują się wskazówki godzinowa i minutowa przedstawiające, odbijające 
się w wizjerze skafandra, planety.

Projektant: Miriam Mirri
Wytrzymałość przy zanurzeniu: do 3 atmosfer
Materiał: tworzywo sztuczne, akryl

Wersje kolorystyczne: 
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68 PLECAK

Plecak z motywem Spider-man został zaprojektowany specjalnie dla 6-9 
letnich chłopców zafascynowanych światem bohaterów filmów animo-
wanych. Plecak Samsonite Premium z wyściełanym tylnym panelem oraz 
pasami na ramiona i pasem w okolicach mostka daje najwyższy komfort 
noszenia.

Materiał: poliester Wymiary: 31 x 22 x 42 cm
Pojemność: 20 l
Waga: 0,5 kg

DLA DZIECI

67 PLECAK 

Plecak z motywem Minnie Mouse został zaprojektowany specjalnie dla 6-9 
letnich dziewczynek zafascynowanych światem bohaterów filmów animo-
wanych. Plecak Samsonite Premium z wyściełanym tylnym panelem oraz 
pasami na ramiona i pasem w okolicach mostka daje najwyższy komfort 
noszenia.

Materiał: poliester Wymiary: 31 x 22 x 42 cm
Pojemność: 20 l
Waga: 0,5 kg



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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