
KATALOG GALANTERII 



ETUI NA KLUCZYK

Wymiar: 64 x 95 mm

Wykonywane ze skóry naturalnej

1-501

Eleganckie etui zapinane na zatrzask z woskowanym 
sznureczkiem i kontrastowym obszyciem w standardzie.

Etui na kluczyk samochodowy z zapięciem.

Dostępne wersje kolorystyczne
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Wymiar: 65 x 95 mm

Wykonywane ze skóry naturalnej

1-502

Proste i funkcjonalne etui ze skóry 
z woskowanym sznureczkiem i obszyciem.

Etui na kluczyk samochodowy.

ETUI NA KLUCZYK

Dostępne wersje kolorystyczne
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ETUI NA KLUCZYK

Etui na kluczyk samochodowy 
z zamkiem błyskawicznym.

Wymiar: 110 x 70 mm

Wykonywane ze skóry naturalnej

1-233

Wykonane z miękkiej skóry etui na zamek, 
wyposażone w pasek do zamocowania kluczyka.

Etui na kluczyk lub kartę do samochodu.

Wymiar: 69x 98 mm lub według 
indywidualnego projektu

Wykonywane ze skóry naturalnej

1-504

Proste etui z wycięciami ułatwiającymi wyjmowanie 
urządzenia. 

Możliwość indywidualizacji - rozmiar dopasowywany 
do wielkości karty.

Wymiar: 65 x 95 mm

Wykonywane ze skóry naturalnej

1-503

Praktyczne i poręczne etui z możliwością przypięcia 
na pasku do spodni. 

Etui na kluczyk samochodowy z paseczkiem.
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ETUI NA DOKUMENTY

Etui na dokumenty samochodowe 
z przegrodami.

Etui z przegrodą  foliową po lewej stronie. 
Po prawej dwie małe i jedna duża foliowa 
przegroda. Okładka z pianką.

               Wymiar: 93 x 128 mm

               •  Miejsce na dowód rejestracyjny 
                  i ubezpieczenie
               •  Miejsce na prawo jazdy  
               •  Miejsce na kartę lub wizytówkę
               •  Miejsce na inne dokumenty

               Wykonywane z tworzywa skóropodobnego

3-401

Etui na dokumenty z kieszenią 
i przegrodami.

Etui z przegrodą foliową po lewej stronie. 
Po prawej stronie kieszeń i dwie małe 
przegrody foliowe. Okładka z pianką.

               Wymiar: 93 x 128 mm

               •  Miejsce na dowód rejestracyjny 
                  i ubezpieczenie
               •  Miejsce na prawo jazdy  
               •  Miejsce na kartę lub wizytówkę
               •  Miejsce na inne dokumenty

               Wykonywane z tworzywa skóropodobnego

3-402
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ETUI NA DOKUMENTY

Etui na dokumenty samochodowe 
z kieszonkami.

Praktyczne etui, model wyposażony w jedną dużą 
i dwie mniejsze kieszenie wykończone lamówkami. 
Okładka z pianką.

               Wymiar: 93 x 128 mm

               •  Miejsce na dowód rejestracyjny 
                  i ubezpieczenie
               •  Miejsce na prawo jazdy  
               •  Miejsce na kartę lub wizytówkę

               Wykonywane z tworzywa skóropodobnego
               lub skóry naturalnej

3-403

Etui na dokumenty samochodowe 
z kieszonkami.

Etui z przegrodą foliową po lewej stronie. 
Po prawej stronie trzy kieszonki. 
Okładka z pianką.

               Wymiar: 93 x 128 mm

               •  Miejsce na dowód rejestracyjny 
                  i ubezpieczenie
               •  Miejsce na prawo jazdy  
               •  Miejsce na kartę lub wizytówkę
               •  Miejsce na inne dokumenty

               Wykonywane z tworzywa skóropodobnego
               lub skóry naturalnej

3-404
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ETUI NA DOKUMENTY

Etui na dokumenty samochodowe 
z przegrodami

Proste etui z dwoma dużymi przegrodami 
foliowymi, wzbogaconymi o nacięcia. 
Okładka typu flexi.

               Wymiar: 93 x 128 mm

               •  Miejsce na dowód rejestracyjny 
                  i ubezpieczenie
               •  Miejsce na prawo jazdy  
               •  Miejsce na kartę lub wizytówkę

               Wykonywane z tworzywa

3-405

Etui na dokumenty samochodowe 
z przegrodą i kieszeniami.

Funkcjonalne etui z foliową przegrodą 
po lewej stronie. Po prawej stronie 
sześć kieszonek. Okładka z pianką.

               Wymiar: 93 x 128 mm

               •  Miejsce na dowód rejestracyjny 
                  i ubezpieczenie
               •  Miejsce na prawo jazdy  
               •  Miejsce na kartę lub wizytówkę
               •  Miejsce na inne dokumenty

               Wykonywane ze skóry naturalnej

3-406
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BRELOKI ZE SKÓRY NATURALNEJ

Brelok 1-413C

Brelok 1-371C

Eleganckie breloki z tłoczonym 
lub grawerowanym logo. 
Spraw, by kierowca pamiętał o Tobie
sięgając po kluczyki do samochodu!

Breloki wykonywane z eleganckiej skóry naturalnej. 
Możliwość tłoczenia logo na części skórzanej 
lub grawerowania laserowego na metalowej zawieszce. 

Breloki dostępne w kolorach skóry naturalnej:
czarny, ciemny brąz, bordowy, czerwony, granatowy.
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BRELOKI Z TWORZYWA CARO

Brelok 1-413C

Breloki wykonywane z tworzywa skóropodobnego 
Caro w kolorze czarnym. Idealne do znakowania 
laserem, który wydobywa dodatkowy kolor z podkładu. 

Brelok obszywany kontrastową nicią. 
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Notatnik wyposażony w przegrodę na dokumenty 
i 2 kieszonki z lewej strony oraz listwę na notes po prawej. 
Szlufka na długopis wszywana w grzbiet.
Mieści blok notesowy A4.

Wymiar: 230 x 320 mm

Notatnik wyposażony w kieszeń na dokumenty 
i foliową kieszonkę na wizytówkę z lewej strony 
oraz listwę na notes po prawej. Szlufka na długopis 
wszywana w grzbiet. Mieści blok notesowy A4.

 Wymiar: 230 x 320 mm

Notatnik wyposażony w foliową przegrodę 
z lewej strony i klip na notes po prawej. 
Szlufka na długopis wszywana w grzbiet. 
Mieści blok notesowy A4.

Wymiar: 230 x 320 mm

Wykonywane z tworzywa skóropodobnego lub skóry naturalnej

Teczki/Notatniki

Notatnik 3-204

Notatnik 3-210

Notatnik 3-202
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TECZKI NA DYPLOM

Teczka na dyplom 3-110

Teczka na dyplom 3-103
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Teczka na dyplom w formacie A4, wyposażona w jeden 
foliowy pasek. W standardzie wykonywana z zaokrąglonymi 
narożnikami, podszewką flokowaną i obszyciem.

Wymiar: 230 x 320 mm

Teczka na dyplom w formacie A4, wyposażona w złoty 
sznureczek przełożony przez grzbiet. W standardzie 
wykonywana z zaokrąglonymi narożnikami, podszewką 
flokowaną i obszyciem.

Wymiar: 230 x 320 mm

Teczka na dyplom w formacie A4, wyposażona 
w dwie satynowe tasiemki. W standardzie wykonywana 
z zaokrąglonymi narożnikami, podszewką flokowaną 
i obszyciem.

Wymiar: 230 x 320 mm

Teczka na dyplom 3-101

Wykonywane z tworzywa skóropodobnego lub skóry naturalnej



TECZKI KONFERENCYJNE

Teczka 1-15

Teczka 1-460

Teczka 1-458
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Teczka w formacie A4, wyposażona w kieszeń 
z miejscem na wizytówkę z lewej strony oraz klip 
na blok notesowy i szlufkę na długopis po prawej.

Wymiar: 260 x 350 x 30 mm

Teczka w formacie A5, wyposażona w półokrągłą 
kieszeń z miejscem na wizytówkę z lewej strony 
oraz klip na blok notesowy po prawej. 
Szlufka na długopis wszywana w grzbiet.

Wymiar: 190 x 250 x 25 mm

Teczka w formacie A4, wyposażona w przegrodę 
z mieszkiem i kieszonkę z miejscem na wizytówkę 
z lewej strony oraz klip na blok notesowy po prawej. 
Szlufka na długopis wszywana w grzbiet.

Wymiar: 250 x 340 x 30 mm

Wykonywane z tworzywa skóropodobnego lub skóry naturalnej



PORTFELE

Portfel 1200

Portfel 1501A
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Praktyczny portfel damski wyposażony 
w siedem miejsc na karty kredytowe, 
kieszeń na banknoty, przeźroczyste
kieszonki oraz kieszonkę na monety.
Całość zamykana na zatrzask. 

Produkt wykonywany ze skóry naturalnej 
w kolorze: czerwonym, czarnym, brązowym, 
sprzedawany w ozdobnym kartonowym 
pudełku.

Wymiar: 122 x 84 mm

Funkcjonalny portfel męski zawierający 
sześć miejsc na karty płatnicze lub dokumenty, 
dwie przegrody na banknoty, kieszeń na monety 
zapinaną na zatrzask oraz kieszeń na zamek 
błyskawiczny. Całość zamykana na zatrzask. 

Produkt wykonywany ze skóry naturalnej 
w kolorze: czerwonym, czarnym, brązowym, 
sprzedawany w ozdobnym kartonowym 
pudełku.

Wymiar: 120 x 96 mm



MATERIAŁY

Tworzywo Sandra – materiał o błyszczącym wykończeniu i licu imitującym skórę naturalną.

Dostępne w kolorach: czarny, granatowy, ciemnobrązowy, bordowy, czerwony, zielony. 

Tworzywo Viva – matowy materiał w szerokiej gamie kolorów doskonale tłoczy się na gorąco. 

Dostępne w kolorach: czarny, ciemnoszary, jasnoszary, beżowy, pomarańczowy, niebieski, 
granatowy, czerwony, jasnozielony, fioletowy. 

Tworzywo Caro – nowoczesny, czarny materiał o matowym wykończeniu przypominającym
skórę naturalną, Znakowanie laserem wydobywa dodatkowy kolor.

Dostępne w kolorze czarnym z podkładami: 
czerwonym, zielonym, niebieskim i pomarańczowym.

Do produkcji wykorzystujemy 
doskonałej jakości materiały skóropodobne, 
jak i skóry naturalne. 
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* Mogą wystąpić różnice 
   kolorystyczne między 
   poszczególnymi dostawami 
   tworzyw i skór naturalnych.

Nie mamy koloru, który Cię interesuje? 
Skontaktuj się z nami!

Skóra Kenya – najwyższej jakości, włoska skóra bukatowa, wyprawiana roślinnie. 
Unikalne piękno naturalnego lica skóry uzyskiwane jest dzięki procesowi 
ręcznego tamponowania.

Dostępne w kolorach: czarny, ciemnobrązowy, bordowy, granatowy, czerwony. 

Skóra Derby – naturalna skóra licowa o delikatnym połysku, wyprawiana chromowo.

Dostępne w kolorach: czarny, ciemnobrązowy, bordowy, granatowy.
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Tłoczenie z folią

Tłoczenie na ślepo

Wybór koloru nici

Grawer laserowy 
na tworzywie Caro

Grawer laserowy 
na zawieszce 

metalowej

TŁOCZENIE / ZNAKOWANIE
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INDYWIDUALIZACJA

Masz pomysł 
na nowy niestandardowy 

produkt?

Czekamy na kontakt. 
Specjalizujemy się w realizacji

zleceń indywidualnych.



Kontakt
ATI-DRUK Anita Górska

ul. Stanisławowska 52a/7
54-611 Wrocław
tel.: 577 174 007

email: biuro@atidruk.pl


