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Tech collecTion 
Pelcor prezentuje svoji druhou řadu technologických doplňků, kde jako hlavní 
materiál představují korkovou kůži a přeměňují každodenní doplňky do velice 
speciálních kousků. S elegantním a čistým designem všechny doplňky zajišťují 

plnou bezpečnost a ochranu zařízení. 

Pelcor presents its second exclusive line of technology accessories, 
that feature cork skin as the main material, transforming 

everyone’s daily accessories into very special pieces. With an 
elegant and depurated design, each accessories ensures total 

safety and protection of the devices. 







TEC-01 
PHONE CASE 

Mobilní pouzdro z přírodní korkové kůže s tvrdou 
skořápkou v hnědé nebo černé barvě. Tenký a 
tvarovaný design s přístupem ke všem portům a 
tlačítkům. Pouzdro zaručuje plnou ochranu proti 
bočním nárazům na hrany. 

Vryté logo je možné pouze u iPhone X/XS.

Cellphone case in natural cork skin, with a hard shell in brown or 
black. Slim and form-fitting design, with access to all ports and 
buttons, that guarantees total protection against shocks to the 
edges. 

Cena: 550,- Kč 

Cork + 
blACk 

Cork + 
brown 

Modely:  iPhone X/XS, iPhone 8/7, iPhone 8/7 Plus, iPhone 
6/6S, iPhone 6/6S Plus, Samsung S8, Samsung S8 Plus



TEC-02 
CARD PHONE CASE 

Mobilní pouzdro v přírodní korkové kůži s tvrdou 
skořápkou v hnědé nebo černé barvě a venkovní 
kapsičkou na karty. Tenký a 
tvarovaný design s přístupem ke všem portům a 
tlačítkům. Pouzdro zaručuje plnou ochranu proti 
bočním nárazům na hrany. 

Vryté logo je možné pouze u iPhone X/XS.

Cellphone case in natural cork skin, with a hard shell in brown 
or black and and exterior slot for cards. Slim and form-fitting 
design, with access to all ports and buttons, that guarantees 
total protection against shocks to the edges. 

Cena: 550,- Kč 

Cork + 
blACk 

Cork + 
brown 

Modely:  iPhone X/XS, iPhone 8/7, iPhone 8/7 Plus, iPhone 6/6S, 
iPhone 6/6S Plus, Samsung S8, Samsung S8 Plus



TEC-03 
FLIP PHONE CASE 

Mobilní pouzdro v přírodní korkové kůži s 
tvrdou skořápkou v hnědé nebo černé barvě. 
Má vnější kapsu, která se zavírá 
drukem. Tenký a tvarovaný design s přístupem 
ke všem portům a tlačítkům. Pouzdro zaručuje 
plnou ochranu proti bočním nárazům na hrany. 

Cellphone case in natural cork skin, with a hard shell in 
brown or black. It has an exterior compartment that 
closes with button, with 2 slots for cards. Slim and 
formfitting design, with access to all ports and buttons, 
that guarantees total protection against shocks to the 
edges. 

Cena: 550,- Kč 

Cork + 
blACk 

Cork + 
brown 

Modely: iPhone X/XS



TEC-04 
BOOK PHONE CASE 

Mobilní pouzdro v přírodní korkové kůži s tvrdou 
skořápkou v černé barvě. Vevnitř má otvor na 
kartu. Tenký a tvarovaný design s přístupem ke 
všem portům a tlačítkům. Pouzdro zaručuje plnou 
360º ochranu proti nárazu. 

Vryté logo je možné pouze u iPhone X/XS.

Cellphone wallet case in natural cork skin, with an 
integrated hard shell in 
black. On the inside it has a card slot. Slim and form-fitting 
design, with 
access to all ports and buttons, that guarantees 360º 
protection of the 
device. 

Cena: 650,- Kč 

Cork + 
blACk 

Modely:  iPhone X/XS, iPhone 8/7, iPhone 8/7 Plus, iPhone 6/6S, 
iPhone 6/6S Plus, Samsung S8, Samsung S8 Plus







TEC-08 
LAPTOP CASE 

Pevné pouzdro v přírodní korkové kůži na laptopy a tablety. Tenký a 
tvarovaný design s přístupem ke všem portům a tlačítkům. Pouzdro 
zaručuje plnou ochranu proti bočním nárazům na hrany. 

Hard shell for laptops and tablets in natural cork skin. Slim and form-
fitting design, with access to all ports and buttons, that guarantees total 
protection against shocks to the edges. 

Cena Macbook: 1.150,- Kč 

Cork 

Modely: Macbook 12”, Macbook 13”, Macbook 13.3”, Macbook 15”



www.likor.cz 

www.portske.cz 

http://www.likor.cz/
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