
Galanteria
reklamowa



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

• Miejsce na dowód rejestracyjny 
i ubezpieczenie

• Miejsce na prawo jazdy

• Miejsce na kartę lub wizytówkę

• Miejsce na inne dokumenty

Etui 3-401

Jesteśmy polskim producentem galanterii skórzanej. Od 40 lat działamy na rynku polskim 
i zagranicznym. W naszej ofercie znajdują się wysokiej jakości produkty takie jak breloki,  
notatniki, etui, teczki, okładki.

Do produkcji używamy najwyższej jakości materiałów skóropodobnych oraz skór naturalnych 
ze wzornika GENELA.

Produkty przedstawione w katalogu pokazują standardowe i najpopularniejsze modele dostępne 
w pełnej gamie kolorystycznej tworzyw. 

Otwarci jesteśmy na niestandardowe rozwiązania, opracowanie i wdrażanie nowych produktów 
i całkowitą personalizację realizowanych zleceń. 
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Etui na dokumenty



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

• Miejsce na dowód 
rejestracyjny i ubezpieczenie

• Miejsce na prawo jazdy

• Miejsce na kartę lub wizytówkę

• Miejsce na inne dokumenty

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

• Miejsce na dowód 
rejestracyjny i ubezpieczenie

• Miejsce na prawo jazdy

• Miejsce na kartę lub wizytówkę

• Miejsce na inne dokumenty

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

• Miejsce na dowód 
rejestracyjny i ubezpieczenie

• Miejsce na prawo jazdy

• Miejsce na kartę  
lub wizytówkę

Funkcjonalne etui z foliową 
przegrodą po lewej stronie.  
Po prawej stronie sześć  
kieszonek. Okładka z pianką. 
Etui wykonywane wyłącznie 
ze skóry naturalnej.

• Miejsce na dowód 
rejestracyjny i ubezpieczenie

• Miejsce na prawo jazdy

• Miejsce na kartę lub 
wizytówkę

• Miejsce na inne dokumenty

Etui 3-402
Wymiary (cm): 9,3 x 12,8 

Etui 3-404
Wymiary (cm): 9,3 x 12,8 

Etui 3-406
Wymiary (cm): 9,3 x 12,8 

Etui 3-405
Wymiary (cm): 9,3 x 12,8 

Wszystkie modele etui obszywane są dowolnym kolorem 
nici oraz posiadają zaokrąglone narożniki w standardzie.
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Etui na dokumenty Etui na dokumenty



Brelok 1-413C Brelok 1-371C  

Brelok 1-370EBreloki 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.

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

Etui wykonywane wyłącznie 
ze skóry naturalnej.

Etui 1-502 
Wymiary (cm): 6,5 x 9,5Wymiary (cm): 14,8 x 1,8 

(możliwość regulacji długości paska) 
Wymiary (cm): 11,2 x 3,7 

Wymiary (cm): 8,8 x 5  

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.

Etui 1-501
Wymiary (cm): 6,4 x 9,5 

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

Etui wykonywane wyłącznie 
ze skóry naturalnej. 
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Breloki ze skóry naturalnej Breloki / Etui na kluczyk



Etui 3-410 
na książkę 
serwisową 
samochodu

Etui na dokumenty serwisowe samochodu, 
wyposażone w kieszeń na dokumenty i foliową 
kieszonkę na wizytówkę.

Obszywane, z zaokrąglonymi narożnikami 
w standardzie.

Dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej 
w dwóch wersjach: skórzanej i skóropodobnej. 

Wymiary (cm): 22,5 x 18,5

Etui na kluczyk samochodowy
z zamkiem błyskawicznym. 

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

Etui na kluczyk lub kartę do samochodu.

Proste etui z wycięciami ułatwiającymi 
wyjmowanie urządzenia.

Możliwość indywidualizacji – wielkość 
dopasowana do karty lub kluczyka. 

Wykonywane ze skóry naturalnej.

Etui 1-233
Wymiary (cm): 11 x 7  

Etui 1-504
Wymiary (cm): 6,5 x 9,5

Etui 1-503
Wymiary (cm): 6,5 x 9,5

Etui na kluczyk samochodowy z paseczkiem. 
Praktyczne i poręczne etui z możliwością 
przypięcia na pasku do spodni. 

Wykonywane ze skóry naturalnej.
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Etui na kluczyk Etui na książkę serwisową samochodu



Teczka na dyplom 3-101 w formacie A4 wyposażona w pasek foliowy  
lub tasiemkę satynową na dokumenty. Obszywana, z zaokrąglonymi 
narożnikami w standardzie. Podszewka wykonana została z tkaniny 
flokowanej.

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej w dwóch 
wersjach: skórzanej i skóropodobnej. 

Teczka na dyplom 3-101A w formacie A4 wyposażona w dwa foliowe 
paski na dokumenty. Obszywana, z zaokrąglonymi narożnikami  
w standardzie. Podszewka wykonana została z tkaniny flokowanej. 

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej w dwóch wersjach: 
skórzanej i skóropodobnej.

Teczka 3-101
Wymiary (cm): 23 x 32 x 1 

Teczka 3-101A
Wymiary (cm): 23 x 32 x 1 
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Teczki na dyplom Teczki na dyplom



Teczka na dyplom 3-110 w formacie A4, wyposażona w złotą przekładkę 
przełożoną przez grzbiet. Obszywana, z zaokrąglonymi narożnikami 
w standardzie. Podszewka wykonana została z tkaniny flokowanej. 

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej w dwóch wersjach: 
skórzanej i skóropodobnej. 

Teczka na dyplom 3-105 w formacie A4 wyposażona w dwa pionowe 
foliowe paski na dokumenty. Obszywana, z zaokrąglonymi narożnikami  
w standardzie. Podszewka wykonana została z tkaniny flokowanej. 

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej w dwóch wersjach: 
skórzanej i skóropodobnej.

Teczka 3-110
Wymiary (cm): 23 x 32 x 1 

Teczka 3-105
Wymiary (cm): 23 x 32 x 1 

Teczka na dyplom 3-102 w formacie A4 wyposażona w przegrodę.  
Obszywana, z zaokrąglonymi narożnikami w standardzie.
Podszewka wykonana została z tkaniny flokowanej. 

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej w dwóch wersjach: 
skórzanej i skóropodobnej. 

Teczka 3-102
Wymiary (cm): 23 x 32 x 1 

Teczka na dyplom 3-101B w formacie A4 wyposażona w cztery foliowe 
paski na dokumenty. Obszywana, z zaokrąglonymi narożnikami 
w standardzie. Podszewka wykonana została z tkaniny flokowanej. 

Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej w dwóch wersjach: 
skórzanej i skóropodobnej.

Teczka 3-101B
Wymiary (cm): 23 x 32 x 1 
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Teczki na dyplom Teczki na dyplom



Notatnik z zapięciem w formacie A4 wyposażony 
w przegrodę na dokumenty i 2 kieszonki z lewej 
strony, klip na blok notesowy po prawej oraz 
szlufkę na długopis. Obszywany, z zaokrąglonymi 
narożnikami w standardzie. Podszewka wykonana 
została z tkaniny flokowanej. Całość zamykana 
na zapięcie magnetyczne.

Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej  
w dwóch wersjach: skórzanej i skóropodobnej.

W ofercie dostępne inne modele. 
Pełna możliwość personalizacji wnętrza.

Notatnik w formacie A4 wyposażony w kieszeń 
na dokumenty i foliową kieszonkę na wizytówkę 
z lewej strony oraz przegrodę na notes po prawej. 
Szlufka na długopis wszyta w grzbiet. Obszywany, 
z zaokrąglonymi narożnikami w standardzie. 
Podszewka wykonana została z tkaniny 
flokowanej.

Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej 
w dwóch wersjach: skórzanej i skóropodobnej. 

Notatnik bez 
zapięcia 3-202

Notatnik z 
zapięciem 3-203Z 

Wymiary (cm): 23 x 32 x 2 

Wymiary (cm): 23 x 32 x 2 
Segregator w formacie A4  
z mechanizmem 4-ringowym, 
wyposażony w kieszeń na dokumenty, 
foliową kieszonkę na wizytówkę oraz 
szlufki na długopisy. Obszywany,  
z zaokrąglonymi narożnikami  
w standardzie. Podszewka wykonana 
została z tkaniny flokowanej.

Dostępny w szerokiej gamie 
kolorystycznej w dwóch wersjach: 
skórzanej i skóropodobnej. 

Segregator 3-250
Wymiary (cm): 25,7 x 32 x 3 
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Notatniki Segregator



Chargebook

Ładujący
podkład  
na biurko

Chargecase

Ładująca 
podkładka 
pod myszkę

Kalendarz lub notes 
z wkomponowaną w okładkę 
ładowarką indukcyjną. 

Prosty w użyciu – włóż kabel 
do otworu znajdującego się 
na górnej krawędzi okładki. 
Podłącz kabel do gniazda.  
Połóż telefon na okładce  
w miejscu z wytłoczeniem.

Ładowarka indukcyjna 
umieszczona w eleganckim 
podkładzie na biurko.

Włóż kabel do otworu 
znajdującego się na górnej 
krawędzi podkładu. 
Podłącz kabel do gniazda. 
Połóż telefon w miejscu  
z wytłoczeniem.

Funkcjonalna nakładka 
na kalendarz lub notes A5 
wyposażona w elastyczną 
kieszeń na telefon.

Umożliwia indukcyjne ładowanie 
telefonu bez konieczności 
podłączenia do prądu.

Ładowarka indukcyjna umieszczona 
w podkładce pod myszkę.

Włóż kabel do otworu znajdującego 
się na górnej krawędzi podkładki. 
Podłącz kabel do gniazda. Połóż 
telefon w miejscu z wytłoczeniem.

Wymiar: 55x35 cm Wymiar: 28x21 cm
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Chargebook / Ładujący podkład na biurko Chargecase / Ładująca podkładka pod myszkę



Tłoczenie
oraz znakowanie    

Tłoczenie na ślepo
Tłoczenie z folią

Grawer laserowy
na zawieszce metalowej

Wybór koloru nici Logo drewniane

Logo metalizowane

Każdy z produktów w katalogu 
możliwy do wykonania w bardzo 
bogatej kolorystyce ekoskór i skór 
naturalnych przedstawionej we 
wzorniku GENELA.

Na życzenie Klientów wykonujemy 
realizacje z materiałów i kolorów 
pozawzornikowych. 

Materiały
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Dostępne materiały Tłoczenie oraz znakowanie




