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Pro Jaro/Léto 2017 Pelcor přestavuje kolekci, která drží 
krok s horkou letní sezónou a přenese nás k těm nejlepším 
momentům: cestování, exotické pláže, ovocné koktejly a 
nekonečné noci. Značka nabízí čistou korkovou kůži a 
nadčasové tvary s rafinovanými kombinacemi materiálů a 
speciálních detailů. Paleta barev založená na neutrálních 
barvách je oživena o pulzující žlutou, což vytváří svěží a 
veselou atmosféru.  

 
KLASIKA | Moderní kabelky shrnují vizi značky pro tuto sezónu ve 
veselých a jasných barvách: korek, klasická přírodní barva korku, 
tmavě modrá, námořnická modrá, ivory, nový sofistikovaný 
odstín bílé a intensivní žlutá. Tuto skupinu charakterizují 
nejtrendovější kousky sezóny s čistými a strukturovanými tvary a 
rafinovanými detaily: bambusové ucha, elegantní tříbarevné 
kombinace materiálů a prémiových stříbrných kovových detailů. 

 
 

Kolekce SPECIaLS | Unique KOREK  nabízí výběr prémiových 
veganských kabelek v nové exkluzivní textuře: křída, vrytá 
matná bílá, s jemným nádechem lesku. Tato překvapující a 
jedinečná textura doplňuje čistou a svěží koncepci této 
sezóny. Je kombinována s elegantními stříbrnými kovovými 
doplňky, které dopřávají pocit jemnosti a modernosti. 

 
Nejprodávanější a vegan WEAVE | Exclusive & Craft řada přichází 
s dvěma must-have styly. Tato řada přichází s novou verzí 
pleteného stylu kabelek ve čtyřech jednoduchých barevných 
variacích pro tuto sezónu. Inspirováno portugalskou tradicí 
proutkařství, tato jedinečná textura dělá každý kousek skutečně 
jedinečný. Kabelky jsou doplněny o veganské detaily a elegantní 
stříbrné kovové doplňky. 

 
Kolekce RESORT | Summer Must-Haves řada seskupuje 
neformální výběr sezóny. Kombinuje korkovou kůži 
s pestrobarevnými plátny. S čistým designem a radostným 
vzhledem tyto veganské doplňky jsou perfektní pro intenzivní 
léto. 

 
Kolekce The MEN | Understated Elegance řada diktuje zavedení 
značky do mužského světa, představuje nové a excluzivní barvy: 
skořici, teplý velbloudí odstín. Ve třech essential taškách je 
korková kůže kombinována s kontrastní barvou kůže a pruhy, 
které jim dodávají cool a městský vzhled. Řada věnuje pozornost 
detailům a nenápadné eleganci. Tyto tašky jsou perfektní volbou 
pro moderního, městského muže. 

 
Noste s láskou. 

For the Spring Summer 2017, Pelcor presents a collection 
that keeps the pace of the hot season, transporting us to its 
best moments: travels, exotic beaches, fruity cocktails and 
endless nights. The brand offers a selection of cork skin pieces in 
depurated and contemporary shapes, with refined combinations 
of materials and special details. 
The neutral based color palette is energized by a vibrant yellow, 
resulting in a fresh and cheerful feel. 

 
The  CLASSICS | Contemporary Handbags group  encapsulates 
the brand’s vision for the season in a happy and bright palette: 
cork, the classic natural cork color; deep blue, the brand’s 
bestseller navy blue; ivory, a new and sophisticated shade of 
white; and sunflower, a new and intense yellow. This capsule 
features the trendiest pieces of the season, with depurated and 
structured shapes and refined details: handles in stylized bamboo, 
elegant tricolor combinations of materials and premium silver 
hardware. 

 
The SPECIALS | Unique Cork group offers a selection of premium 
vegan bags in an exclusive new cork texture: chalk, engraved 
in matte white, with subtle shine touches. This surprising and 
unique texture complements the clean and fresh concept of the 
season, and it’s combined with elegant silver hardware that lends 
a sense of refinement and modernity. 

 
The bestselling and vegan WEAVE | Exclusive Craft group comes 
in two must-have styles, reinventing the woven cork in four 
plain options in the colors of the season. Inspired by traditional 
Portuguese wickerwork, this unique texture makes each piece 
truly unique. The bags are complemented by vegan leather details 
and elegant silver hardware. 

 
The RESORT | Summer Must-Haves groups the casual options  
of the season, combining cork skin with brightly colored canvas. 
With a clean design and a joyful look, these vegan accessories are 
the perfect choice for an intense summer. 

 
The MEN | Understated Elegance capsule dictates the brand’s 
introduction to the male universe, featuring a new and exclusive 
color: cinnamon, a warm camel shade. In three essential bags, the 
cork skin is combined with contrast colored leather and ribbon, 
for a cool and urban look. Paying attention to details and with an 
understated elegance, these pieces are the perfect option for the 
modern urban man. 

 
Wear with love. 



 
 

KLASIKA | Moderní kabelky 
 

PAPAYA TOTE 
 
Kabelka s čistým a kosmopolitním designem v korkové kůži. 
S kontrastními detaily, tento praktický doplněk je ideální pro denní 
využitý. Tříbarevná kombinace materiálů dodává moderní a nabroušený 
vzhled. Kabelka s prémiovými stříbrnými kovovými doplňky se zavíráním 
na zip. Polstrovaná kapsa pro lepší ukládání drobností. 

Horizontal tote with a depurated and cosmopolitan design in cork skin. With 
contrast leather details, this practical accessory is ideal for your daily needs. the 
tricolor combination of materials gives it a modern and edgy look. With premium 
silver hardware, it closes with internal zipped panel and has internal zipped and 
pouch pockets, one padded, for better storage. 
Cena: 8.600 CZK 

délka 37 cm x šířka 10.5 cm x výška 28 cm 
 

   
trI 

TMAVĚ 
MODRÁ 

trI 
IVORY 

PAPAYA HANDBAG 
 
Kabelka do ruky v korkové kůži s kontrastními koženými detaily. 
Tříbarevná kombinace materiálů dodává moderní a nabroušený vzhled. 
Má jedinečné, špičkové ucha z bambusu pro ženský a jemný dotek. 
Součástí je praktický odnímatelný cross-body popruh, který je kombinací 
kůže a řetízku. Prémiové stříbrné kovové detaily a dvoucestný zip. Vnitřní 
kapsa a pouzdro na zip pro lepší ukládání drobností.  

Elegant trunk handbag in cork skin, with contrast leather details. the tricolor 
combination of materials gives it a modern and edgy look, and it has unique top 
handles in stylized bamboo, for a feminine and delicate touch. With a practical 
removable cross-body strap that combines leather and chain, premium silver 
hardware and two way zip fastening. Internal zipped and pouch pockets, for 
better storage. 
Cena: 8.600 CZK 

délka 33 cm x šířka 16 cm x výška 19 cm 
 

   
CLS-24 trI 

TMAVĚ 
MODRÁ 

trI 
IVORY

PAPAYA SATCHEL 
 
Malá obdélníková satchel v korkové kůži s kontrastními koženými detaily 
a s trendy a sofistikovaným designem. Tříbarevná kombinace materiálů 
dodává moderní a nabroušený vzhled. Součástí jsou dvě možnosti 
odnímatelných popruhů: delikátní kožené ucho a praktický cross-body 
popruh, který je kombinací kůže a řetízku. Prémiové stříbrné kovové 
detaily. Zavírání na magnet. Jedna vnitřní kapsička pro lepší ukládání 
drobností.  

Small rectangular satchel in cork skin and contrast leather details, with a trendy 
and sophisticated design. the tricolor combination of materials gives it a modern 
and edgy look. It includes two options of removable straps: a delicate leather 
handle, and a practical cross-body strap that 
combines leather and chain. With premium silver hardware, it closes with 
magnet and has one interior pocket for better storage. 
Cena: 6.300 CZK 

délka 12 cm x šířka 7 cm x výška 18 cm 
 

   
CLS-25 trI 

TMAVĚ 
MODRÁ 

trI 
IVORY 

 
 



 



 



KLASIKA | MODERNÍ KABELKY 
 

MACADAMIA  SHOPPER 
Maxi shopper, který kombinuje korkovou kůži a surové plátno. 
S čistým designem je tento praktický doplněk ideální pro denní 
využití. Unikátní bambusová ucha dodávají ženský a jemný dotek. 
Možností shopperu je i odnímatelný kožený cross-body popruh. 
Shopper je doplněn o stříbrné kovové detaily. Zavírání na magnet. 
Jedna vnitřní polstrovaná kapsička na zip pro lepší ukládání 
drobností.  

Maxi shopper that combines cork skin with raw canvas. With a clean 
design, this practical accessory is ideal for your daily needs. the unique top 
handles in stylized bamboo give it a feminine and delicate touch, with the 
option of a removable leather cross-body strap. With premium silver 
hardware, it closes with magnet and has internal zipped and pouch pockets, one 
padded, for better storage. 
 

Cena: 8.400 CZK 

délka 35 cm x šířka 11 cm x výška 37 cm 
 

       
KOREK IVORY SUNFLOWER TMAVĚ 

MODRÁ 
 
 

PINEAPPLE BACKPACK 
 
Batůžek v korkové kůži s koženými detaily. Čistý a trendy design. 
Jednoduché linie a struktura dodávají na cool vzhledu. Je ideální pro 
městský každodenní život. Elegantní zavírání dává odlišný vzhled 
batůžku. Prémiové stříbrné kovové detaily a tři vnitřní kapsy pro lepší 
ukládání.  

Backpack in cork skin and leather details, with a trendy and clean design. the 
simple lines and structured construction give it a cool look, being ideal for the 
urban daily life. the elegant closure piece gives it a distinct touch. Premium silver 
hardware and three internal pockets for better storage. 

 
  Cena: 9.100 CZK 

délka 28 cm x šířka 12 cm x výška 33 cm 
 

       
KOREK IVORY SUNFLOWER TMAVĚ 

MODRÁ 
 
 

PINEAPPLE CLUTCH 
Clutch v korkové kůži a koženými detaily. Čistý a trendy design. 
Jednoduché linie a struktura dodávají na cool vzhledu. Kožený cross-
body popruh a elegantní zavírání dodávají na odlišném vzhledu. 
Prémiové stříbrné kovové detaily a jedna vnitřní kapsa pro lepší 
ukládání drobností.  

Clutch in cork skin and leather details, with a trendy and clean design. the simple 
lines and structured construction give it a cool look. Leather cross- body strap and 
elegant closure piece that gives it a distinct touch. Premium silver hardware and 
one interior pocket for better storage. 

 
  Cena: 6.200 CZK 

26.5 cm x 22 cm 
 

       
CLS-28 KOREK IVORY SUNFLOWEr TMAVĚ 

MODRÁ 

 
 



 
 

SPECIALS | UNIqUE TExTURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPC-07 

 
 
 
COCONUT SHOULDER BAG 
Taška přes rameno s rafinovaným designem v křídové korkové kůži – 
vrytá korková kůže v matné bílé barvě s nádechem jemného lesku. 
Tato překvapující a unikátní textura je ideální pro konstatování 
odlišnosti. Popruh, který kombinuje korkovou kůži s delikátním 
stříbrným řetízkem, může být využit dvěma způsoby – jednoduchý 
nebo zdvojený. Elegantní zavírání  dodávají na odlišném a elegantním 
vzhledu. Prémiové stříbrné kovové detaily a jedna vnitřní kapsička pro 
lepší ukládání drobností. 

Shoulder bag with a sophisticated design in chalk cork skin - engraved in matte 
white, with subtle shine touches. this surprising and unique texture it’s ideal to 
state a difference. the strap, that combines cork skin with 
a delicate silver chain, can be used in two ways – single or double. the elegant 
closure piece gives it a distinct and elegant touch. Premium silver hardware and one 
interior pocket for better storage. 
 
Cena: 5.900 CZK 

délka 28.5 cm x šířka 5.5 cm x výška 19 cm 
 

CHALK 
 

COCONUT  SATCHEL 
Malá obdélníková satchel se sofistikovaným designem v křídové 
korkové kůži – vrytá korková kůže v matné bílé barvě s nádechem 
jemného lesku. Tato překvapující a unikátní textura je ideální pro 
konstatování odlišnosti. Součástí jsou dvě možnosti odnímání 
popruhů: delikátní ucho z korkové kůže a praktický cross-body 
popruh s řetízkem. Elegantní zavírání dodává na odlišném a 
elegantním vzhledu. Prémiové stříbrné kovové detaily a jedna 
vnitřní kapsička pro lepší ukládání drobností. 

Small rectangular with a sophisticated design, in chalk cork skin 
- engraved in matte white, with subtle shine touches. this surprising and unique 
texture it’s ideal to state a difference. It includes two options of removable 
straps: a delicate cork skin handle, and a practical cross-body strap with chain. the 
elegant closure piece gives it a distinct and elegant touch. Premium silver hardware 
and one interior pocket for better storage. 
 
Cena: 5.800 CZK 

délka 12 cm x šířka 7 cm x výška 18 cm 
 

 
SPC-08 CHALK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPC-09 
 

 

COCONUT CLUTCH 
Malá clutch se sofistikovaným designem v křídové korkové kůži – vrytá 
korková kůže v matné bílé barvě s nádechem jemného lesku. Tato 
překvapující a unikátní textura je ideální pro konstatování odlišnosti. 
S čistými liniemi a odnímatelným poutkem na zápěstí. Prémiové 
stříbrné kovové detaily a jedna vnitřní kapsička pro lepší ukládání 
drobností. 

Small clutch with a sophisticated design, in chalk cork skin - engraved in matte 
white, with subtle shine touches. this surprising and unique texture it’s ideal to 
state a difference. With clean lines and a removable wrist strap. Premium silver 
hardware and one interior pocket for better storage. 

Cena: 3.700 CZK 

21 cm x 16 cm 
 

CHALK 

 
 

 
 

 
 

 
 



 



 



WEAVE | ExCLUSIvE CRaFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PECAN SHOPPER 
 
Shopper s unikátní a extravagantní texturou – pletená korková kůže 
představená v jednoduchých barevných variacích pro tuto sezónu. 
S veganskými koženými detaily. Vychytralý vzhled textury 
kombinované s čistým a uvolněným designem dělají tento shopper 
odlišný, výrazný a kosmopolitní. Prémiové stříbrné kovové detaily, 
zavírání na zip, jedna vnitřní odnímatelná kapsička pro lepší ukládání 
drobností. 

Vertical shopper with a unique and extravagant texture - woven cork skin, 
presented in plain options in the colors of the season. With vegan leather 
details, the crafty touch of the texture combined with a depurated and 
relaxed design make this accessory distinct and cosmopolitan. Premium silver 
hardware, opening with zipper, one interior pocket and a removable pouch, for 
better storage. 

Cena: 7.100 CZK 

délka 30 cm x šířka 8 cm x výška 35 cm 
 

       
WEAVE 
KOREK 

WEAVE 
TMAVĚ 
MODRÁ 

WEAVE 
IVORY 

WEAVE 
SUNFLOWER 

 
PECAN CLUTCH 
 
Malá a praktická clutch s unikátní a extravagantní texturou – pletená 
korková kůže představená v jednoduchých barevných variacích pro 
tuto sezónu. S veganskými koženými detaily. Vychytralý vzhled 
textury kombinované s čistým a uvolněným designem dělají clutch 
odlišným, výrazným a kosmopolitním. Prémiové stříbrné kovové 
detaily, zapínání na zip a jedna vnitřní kapsička pro lepší ukládání 
drobností.  

Small and practical clutch with a unique and extravagant texture - woven 
cork skin, presented in plain options in the colors of the season. With vegan 
leather details, the crafty touch of the texture combined with a depurated 
and relaxed design make this accessory distinct and cosmopolitan. 
Premium silver hardware, opening with zipper and one interior pocket for 
better storage. 
 
Cena: 5.100 CZK 

13 cm x 20 cm 
 

       
WSP-15 WEAVE 

KOREK 
WEAVE 
TMAVĚ 
MODRÁ 

WEAVE 
IVORY 

WEAVE 
SUNFLOWER 

 
 



RESORT | SUMMER ESSENTIaLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANGO BAG 
Prostorná taška, která v sobě kombinuje korkovou kůži a barvené 
plátno v odstínech této sezóny. Taška s čistým a easy-to-wear 
designem, perfektně se hodí pro intenzivní léto. Světlé a veselé barvy 
dodávají tašce radostný vzhled. Zavírání na magnet a jedna vnitřní 
kapsička pro lepší ukládání drobností.  

Spacious horizontal bag that combines cork skin with colored canvas in the 
shades of the season. With a depurated and easy-to-wear design, it is perfect for 
an intense summer. the bright and cheerfull colors give it a fresh and joyfull 
look. Magnet fastening and one interior pouch for better storage. 
 
Cena: 3.100 CZK 

délka 39 cm x šířka 11 cm x výška 35 cm 

 

   
SUN-08 KOREK + 

   PLÁTNO 
KOREK + 
NAVY 

KOREK + 
SUNFLOWER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUN-09 

 
 
 

MANGO CLUTCH 
Malá a chic clutch ze surového plátna s horizontálními pruhy 
z korkové kůže v barvách této sezóny. Trendy clutch s čistým a easy-
to-wear designem. Zavírání na zip a cross-body popruh, který je 
kombinací korku a jemného řetízku. 

Small and chic clutch in raw canvas, with an horizontal striped pattern made 
from cork skin in the colors of the season. With a trendy, depurated and easy-to-
wear design, it states a difference while still being practical. With zipper closure 
and a cross-body strap that combines cork with a delicate chain. 

Cena: 2.900 CZK  

26 cm x 19.5 cm 
 

MULTI 
KOREK 

 
 

 
 



 



 



MEN | UNdERSTaTEd ELEGaNCE 
CASHEW HOLDALL 
  
Cestovní taška pro muže z korkové kůže a kontrastními koženými 
detaily. Velice prostorná a robustní. Kontrast materiálů a důraz na 
detaily dávají tašce cool a městský vzhled. Prémiové stříbrné kovové 
detaily přináší nenápadnou eleganci. Zavírání na dvoucestný zip a 
praktický odnímatelný cross-body popruh. Tři vnitřní kapsy, jedna 
polstrovaná a na zip pro lepší ukládání drobností.  

travel bag for men in cork skin and contrast leather details. Very spacious and 
sturdy, the contrast of materials and attention to detail give it a 
cool and urban look. With premium silver hardware for an understated 
elegance. two way zip fastening and a practical removable cross-body strap 
that combines leather and ribbon. three interior pockets, one padded and 
zipped, for better storage. 
 
Cena: 12.000 CZK 

délka 50 cm x šířka 20 cm x výška 40 cm 
 

     
KOREK TMAVĚ MODRÁ   SKOŘICE 

CASHEW BACKPACK 
Pánský batůžek čtvercového tvaru z korkové kůže a kontrastními 
koženými detaily. Praktická kapsička na přední straně poskytuje také 
určitou formu podpory a ochrany dna batůžku. Kontrasty materiálů a 
důraz na detaily dávají batůžku cool a městský vzhled. Prémiové 
stříbrné kovové detaily přináší nenápadnou eleganci. Zavírání na 
dvoucestný zip a tři vnitřní kapsičky, jedna z nich polstrovaná a na zip 
pro lepší ukládání drobností.  

Squared backpack for men in cork skin and contrast leather details. With a 
practical front pocket that also gives some support and protection to the 
base of the backpack. the contrast of materials and attention to detail give it a 
cool and urban look. With premium silver hardware for an understated elegance. 
two way zip fastening and three interior pockets, one padded and zipped, for 
better storage. 
 
Cena: 10.700 CZK 

délka 36 cm x šířka 8 cm x výška 36 cm 
 

     
KOREK    TMAVĚ   

MODRÁ 
SKOŘICE 

 
CASHEW BAG 
Cross-body pánský taška z korkové kůže s kontrastními koženými 
detaily. Taška s praktickou přední kapsou, která také poskytuje 
určitou formu podpory a ochrany dna tašky. Kontrasty materiálů a 
důraz na detaily dávají tašce cool a městský vzhled. Prémiové 
stříbrné kovové detaily přináší nenápadnou eleganci.  Zavírání na 
dvoucestný zip a praktický cross body popruh. Tři vnitřní  kapsy, 
jedna z nich polstrovaná a na zip pro lepší ukládání drobností. 

Cross-body bag for men in cork skin and contrast leather details. With a practical 
front pocket that also gives some support and protection to the base of the bag. 
the contrast of materials and attention to detail give it a cool and urban look. 
With premium silver hardware for an understated elegance. two way zip 
fastening and a practical cross-body strap that combines leather and ribbon. 
three interior pockets, one padded and zipped, for better storage. 
 
Cena: 10.200 CZK 

délka 40 cm x šířka 12 cm x výška 32 cm 
 

     
MEN-03                KOREK TMAVĚ 

MODRÁ 
SKOŘICE 

MEN-01 

MEN-02 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obchod|Sales: 

ALENA LIŠKOVÁ | liskova@likor.cz 
 
 

Showroom: 
Dům podlah LiKOR 

Radlická ulice 71/3314 
150 00 PRAHA 5 

mailto:liskova@likor.cz


 
 

 
 
 
 

WWW.LIKOR.CZ 
WWW.PORTSKE.CZ 

http://www.pelcorusa.com/
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