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O NÁS A ZNAČCE PELCOR

Jsme rodinná firma a obchodujeme s Portugalskem od roku

1991. Začali jsme korkovými podlahami. Hit 90. let. Našim

zákazníkům ale zachutnalo portské, tak jsme rozšířili působnost

o tento prodejní artikl. A jak už to tak bývá, náhoda nás přivedla

k módní značce Pelcor. A je zde právě pro Vás!

PELCOR je portugalská módní a lifestyle značka, která vytváří

trendy a udržitelné módní doplňky inspirované korkem. Jejich

kolekce zahrnují kabelky, boty, technologické a kancelářské

doplňky a doplňky pro domácí mazlíčky. Jedná se o přetvoření

tradičního korkového vzhledu do sofistikovaných a nadčasových

produktů.



O NÁS A ZNAČCE PELCOR

“Naším posláním je prodávat každý produkt s jeho 

historií, propagovat a ukazovat tento obnovitelný 

materiál jako alternativu ekologičtějšího životního 

stylu.”



PELCOR kolekce jsou navrhovány specializovaným týmem, který 

se zaměřuje na inovaci, udržitelnost a kreativní nadčasovou 

vizi.

Snaží se dodávat trendy produkty, které splňují každodenní potřeby

zákazníků po celém světě. A to nejen pro to, že jsou ekologické, ale

také pro svůj inovativní design, vysokou kvalitu, jedinečnost

materiálu a jeho samotného ručního zpracování.

PELCOR KOLEKCE



Pelcor má globální pozici a je zaměřen na zákazníky, kteří oceňují

inovace spojené s kvalitou a kteří se zajímají o historii a procesy

materiálů a výrobu každého doplňku.

Naši zákazníci oceňují trendy v oblasti módy a designu a jsou ochotni

investovat do kvalitního produktu s vlastnostmi, které se odlišují od

ostatních: ecofriendly, inovativní design a ušlechtilé materiály.

PELCOR KOLEKCE



Pelcor kolekce, s jejich módním podtónem, kombinují moderní design

s vynikajícím ručním zpracováním. S ohledem na to, co se děje v

módě, se okrajově kolekce odráží v jejích proporcích, detailech a

barvách.

Přidáním technologie do procesu navrhování, jsou zpracovávány

různé textury a odstíny korkové kůže, které přinášejí každému

doplňku dotek elegance a individuality.

PELCOR KOLEKCE



Pelcor se inspiruje v energie planety Země a jejími prvky, které nás

spojují s přírodou, a hledají harmonii ve stále chaotičtějším světě.

Značka nabízí klasické přírodní tóny, ale i intenzivní barevnou paletu,

která je spjata s přírodou.

Kolekce jsou doplňovány o unikátní textury, které jsou inspirovány

například portugalským proutkařstvím.

PELCOR KOLEKCE



NAŠE BESTSELLERY



AFROKOLEKCE –LIMITOVANÁ EDICE!

Kombinace tradice s ekologií. Africká tkanina je
kombinována s korkovou kůží v jejím přírodním odstínu.
Výsledkem je pak široká kombinace, které přinášejí
nádech čerstvého vzduchu do každého dne.

Živé barvy a vzory africké tkaniny vynikají v doplňcích s
čistými a přirozenými tvary a detaily. Vždy ovšem se
sofistikovaným a nadčasovým dotykem, pro který je
Pelcor znám.

Rozmanitost vzorů a barev africké tkaniny dělá doplňky z
této kolekce jedinečné a exkluzivní!



PELCORKŠILTOVKY

Unisex kšiltovka z korkové kůže kombinovaná s barevnou

síťkou. Nastavitelná velikost, na přední straně nápis Pelcor z

veganské kůže.

100% VEGAN & COOL



PELCORKY –LIMITOVANÁ EDICE

Představujeme Pelcorky!

Korkové boty, ideální pro ty, kteří chtějí dát do svých všedních dnů

život a barvy.

Díky elegantnímu designu a kvalitní výrobě mají všechny boty Pelcor

klín na zadní straně stélky a na vnitřní straně polštář, který zajišťuje

maximální pohodlí a podporuje lepší postavení těla.

.



TECHKOLEKCE

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.



PELCORLifeArt

Závazek společnosti PELCOR na podporu udržitelnosti je stále
více různorodý a Pelcor LifeArt je toho důkazem. Název se
netýká pouze projektu ekologické udržitelnosti, ale také
projektu, který zahrnuje propagaci plastických umělců, kteří v
umění uvidí svůj způsob života.

Vize značky spočívá v tom, že kombinuje některé designové
výrobky s uměleckým výrazem, který je spontánní, dává život
a dodává každému kousku ještě více exkluzivity, což z něj činí
umělecký předmět, který lze denně používat a díky němuž
ukazujeme, kdo jsme, lidem v ulicích celého světa.



CORKY byPELCOR

CORKY od PELCOR dává kontinuitu filozofii doplňků pro ECO 

životní styl, které obsahují moderní a vysoce kvalitní výrobky 

specifické pro zvířata: 

obojky, vodítka a krmítka



HOME byPELCOR

DOMOV PELCOR dává kontinuitu filozofii doplňků pro ECO 

životní styl, které obsahují moderní a vysoce kvalitní výrobky 

pro domácí použití.



O KORKU

Pelcor doplňky jsou inspirovány přírodním, odolným, biologicky 

odbouratelným a recyklovatelným materiálem: KORKEM. 

Jedná se o tradičně ekologické produkty, ekologicky nezávadné 

a šetrné k životnímu prostředí. Každý kus je jedinečný a proto 

se můžou vyskytnout chromatické rozdíly. 

Ve světě, který je stále citlivější k ochraně planety a životního 

prostředí, je značka Pelcor ekologickou volbou!



O VÝROBĚ

Pelcor doplňky jsou vyráběny s úctou a pokorou k přírodě. 

Korkové duby se nekácí, ale kůra se ručně sklízí.

Každý doplněk odráží 9 let čekání  a výběr té nejlepší kvality 

korkové kůry.

Produkty jsou vyráběny ručně přímo v Portugalsku.

Každý doplněk je originál. Nikdy neexistují dva stejné!





OCENĚNÍ ZNAČKY 2016

Pelcor je certifikována jako veganská značka 
společnosti PETA, největší světové organizace na 
ochranu zvířat.

2015

Společnost Generation Awake vyzdvihla firmu Pelcor
jako jednu z příkladů portugalských obchodních 
modelů založených na cyklické ekonomice.

2014

Americká obchodní komora předala Pelcor prestižní 
ocenění AmCham Tribut za snahu o vybudování 
těsnějších vztahů mezi Portugalskem a USA.

2012

ThePortugalFashionnominoval Pelcor obchod 
v Lisabonu, jako vlajkovou loď, za nejlepší Design 
Store.

2010

Na summitu NATO v Lisabonu byla s Pelcorem uzavřena 
Smlouva na vytvoření doplňků pro významné 
mezinárodní osobnosti jako je prezident Barack Obama, 
bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová a 
německá kancléřka Angela Merkelová.



WWW.LIKOR.CZ
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