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PODZIM / ZIMA 2016

Kolekce podzim/zima 2016 je ve znamení sladěnosti

šperků a uhlazenosti, s čistými a moderními doplňky,
které jsou perfektní pro všední nošení. Přináší bohatou
paletu barev a rafinovaných kombinací různých
materiálů, jenž vás povzbudí v kratších a chladnějších
dnech.
KLASIKA / Moderní kabelky. Tato skupina shrnuje vizi
značky pro tuto sezonu, která spojuje přírodní barvu
korku s mramorovou barvou. Dále pak pro Pelcor
charakteristickou světle šedou, švestkovou – královský a
sofistikovaný odstín – a smaragdovou barvu – jasná lesní
zeleň. Řada zahrnuje nadčasové kousky čistých tvarů.
Zdobení začleňuje rukojeti s koženými uzly, dvoubarevné
elegantní kombinace nových odstínů této sezony,
rafinované kovové doplňky ve stříbrných tónech a využití
svítivých šperků.
WAXED | Urban Texture předvádí vzestupující švestkový a
zelený odstín v naší nejprodávanější voskové textuře:
reliéfní korek s vymytým efektem a jemným leskem, který
zdůrazňuje jedinečnou texturu korkové kůže. Kontrastní
kožené detaily dokončují vzhled pro uvolněný městský
životní styl.
Velmi úspěšná a dlouhodobá WEAVE | Exclusive & Craft
řada přichází s dvěma must-have styly. Tříbarevný
proužkovaný vzor – v povzbudivé kombinaci barev korku,
mramoru a švestky – liší se kus od kusu, každý je
jedinečný. Inspirováno portugalskou tradicí proutkařství,
tašky jsou ale také nevšední pro jejich lemování vegan kůží
a elegantními kovovými detaily.

AUTUMN / WINTER 2016

Pelcor’s Autumn/Winter 2016 collection is jewel-toned
and urbane, with clean and contemporary accessories
perfect for day-to-day. Its rich palette of colors and refined
combination of materials are sure to energize shorter days
and colder temperatures.
The CLASSICS | Contemporary Handbags group encapsulates
the brand’s vision for the season, merging the classic natural
cork color with marble - Pelcor’s signature light gray, plum royal and sophisticated in tone, and emerald - a bright forest
green. The line includes both timeless and fashion-forward
pieces in clean shapes. Embellishments include handles
with leather knots, elegant two-color combinations
of the season’s new shades, refined silvertone hardware,
and the application of luminous jewels.
WAXED | Urban Texture showcases the trending plum
and grass hues in our bestselling wax texture: embossed cork
with a washed effect and subtle shine that shows off
the unique texture of the cork skin. Contrasting leather details
finish the look for a relaxed city lifestyle.
The bestselling and sustainable WEAVE | Exclusive & Craft
group comes in two must-have styles. The tricolor striped
pattern – in an inspired combination of cork, marble and plum
– varies from piece to piece, making each unique. Inspired
by traditional Portuguese wickerwork, the bags are also
remarkable for their vegan leather trim and elegant hardware.
The collection is complemented by the CITY ESSENTIALS |
Must-Have Bags featuring all the colors of the season.
Defined by a clean, minimalist design, these sustainable pieces
feature vegan leather details and practical inner pouches.
Wear with love.

Kolekce je doplněna o CITY ESSENTIALS | Must-Have Bags
obsahující všechny barvy sezony. Je vymezená čistým a
minimalistickým designem, tyto produkty mají veganské
kožené detaily.
Noste s láskou.

KLASIKA | Moderní kabelky
VENUS SHOPPER
Shopper s čistým a kosmopolitním designem v korkové kůži. Tento
doplněk s koženými detaily je vhodný pro každodenní využití. Ucha
z kůže s uzly přidávají na ženskosti, výjimečném a sofistikovaném
vzhledu. Shopper se stříbrnými kovovými detaily, zavíráním na zip,
vnitřní kapsou a pouzdrem pro lepší ukládání drobností.
Vertical shopper with a depurated and cosmopolitan design in cork skin.
With leather details, this accessory is ideal for your daily needs. The leather
straps with knots add a feminine, singular and sophisticated look. With silver
hardware, it closes with internal zipped panel and it has internal zipped
and pouch pockets, for better storage.
Cena: 13.500 CZK
délka 32 cm x šířka 7,5 cm x výška 37 cm
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VENUS HANDBAG
Elegantní korková kabelka s koženými detaily. Má jedinečnou
koženou rukojeť s uzly, které jí dodávají na ženském a rafinovaném
vzhledu. Kabelka se stříbrnými kovovými detaily, zavíráním na
magnet a jednou vnitřní kapsičkou pro lepší ukládání drobností.
Elegant handbag in cork skin and leather details. It has a singular leather
handle with knots, that gives it a feminine and refined look.
With silver hardware, closes with magnet snap-fastening and has one interior
pocket for better storage.
Cena: 9.300 CZK
délka 30 cm x šířka 5 cm x výška 21 cm
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MARS BAG
Decentní zaoblená kabelka přes rameno z korkové kůže a
kontrastními koženými detaily. Trendy a kosmopolitní kabelka
s koženým popruhem přes rameno a elegantním stříbrným kovovým
zavíráním, které dává kabelce odlišný dojem. Kabelka se stříbrnými
kovovými detaily a jednou vnitřní kapsičkou pro lepší ukládání
drobností.
Delicate rounded shape bag in cork skin and contrast leather details.
Trendy and cosmopolitan, it has a leather shoulder strap and an elegant
closure piece that gives it a distinct touch. With silver hardware
and one interior pocket, for better storage.
Cena: 12.600 CZK

CLS-20

délka 27 cm x šířka 8 cm x výška 21 cm

bi-CORK bi-maRble bi-plum

KLASIKA | Moderní kabelky

MARS SATCHEL
Malá satchel z korkové kůže a kontrastními detaily pro trendy a
sofistikovaný vzhled. Kabelka má částečně kožený a řetízkový popruh a
elegantní zavírání, které jí dává odlišný dojem. Kabelka se stříbrnými
kovovými detaily a vnitřní kapsičkou pro lepší ukládání drobností.
Small satchel in cork skin and contrast leather details, for a trendy
and sophisticated look. It includes a leather and chain shoulder strap
and an elegant closure piece that gives it a distinct touch.
With silver hardware and one interior pocket, for better storage.

CLS-21

Cena: 11.300 CZK
délka 20 cm x šířka 8 cm x výška16 cm

bi-CORK bi-maRble bi-plum

NEPTUNE CLUTCH
Malé a decentní korkové clutch s koženými detaily. Clutch zdobí luxusní
drahokam, který mu dává extravagantní a jedinečný vzhled a tím je
ideální pro opravdu zvláštní příležitosti. Elegantní kovové doplňky ve
zlaté barvě, jemný volitelný řetízek, zavírání na magnet
a jedna vnitřní kapsička pro přehlednější ukládání drobností.
Small and delicate clutch with a premium design in cork skin and leather
details. It has a luxurious gemstone piece that gives it an extravagant
and unique look, making it ideal for truly special occasions. With elegant
golden hardware, a delicate optional chain strap, magnet fastening
and one interior pocket for better storage.

CLS-22

Cena: 18.000 CZK
17 cm x 12 cm
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WAXED | URbAN TExTURE
MERCURY TOTE
Taška přes rameno v ryté korkové kůži s jemným leskem a
promytým efektem. Tento materiál dává kabelce jedinečný
vzhled. Tento doplněk je ideální pro každodenní městský život.
Jedná se o tašku s kontrastními koženými detaily, stříbrnými
kovovými detaily, komfortními ramenními popruhy a zapínáním
na zip. Dvě vnitřní kapsičky pro lepší ukládání drobností.
Horizontal shoulder bag in engraved cork skin with an aged washed effect
and a subtle shine. With a sophisticated design, this material gives it a unique
look. This accessory is ideal for the daily urban life, with contrasting leather
details, silver hardware, comfortable shoulder straps and closure with internal
zipped panel. It includes 2 internal pockets, one of them padded,
for better storage.
Cena: 12.900 CZK
délka 36,5 cm x šířka 10,5 cm x výška 29 cm
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MERCURY BACKPACK
Městský batůžek v ryté korkové kůži s jemným leskem a promytým
efektem. Skvělý a trendy design. Tento materiál dává batůžku unikátní
vzhled. Velice praktický, zavírání na řemínky. Kontrast kožených detailů
a stříbrných kovových detailů. Jedna venkovní kapsička na zip.
Urban backpack in engraved cork skin with an aged washed effect and a
subtle shine. With a cool and trendy design, this material gives it a unique
look. Very practical, it closes with straps, has contrast leather details and silver
hardware. 1 exterior zipped pocket and one interior pocket, for better storage.
Cena: 11.500 CZK
délka 24 cm x šířka13,5 cm x výška 32 cm
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MERCURY CLUTCH
Malé clutch v ryté korkové kůži s jemným leskem a promytým
efektem. Kombinací čistého designu a jedinečného materiálu vytváří
unikátní vzhled. Kontrast kožených detailů, stříbrných kovových
detailů a praktického cross-body řetízku.
Small clutch in engraved cork skin with an aged washed effect and a subtle
shine. With a clean design, this material gives it a unique and urban look.
It has contrast leather details, silver hardware and a practical cross-body
chain. It closes with magnet and has 1 interior pocket for better storage.
Cena: 7.100 CZK
26,5 cm x 22 cm
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WEAVE | ExClUsIvE & CRAFT

JUPITER SHOPPER
Kabelka s unikátní a extravagantní texturou – tkaná korková kůže
v barvách sezóny. Nerovný pruhovaný vzor dělá každý model
jedinečným a neopakovatelným. Vegan kožené detaily, vychytralý
dotek tříbarevné textury zkombinované s elegantními kovovými
detaily stříbrné barvy dělají z kabelky extravagantní a odlišný doplněk.
Komfortní ramenní popruhy, zavírání na zip a praktická vnitřní
kapsička pro lepší ukládání drobností.
Vertical shopper with a unique and extravagant texture - woven cork skin
in the colors of the season. The uneven striped pattern makes each model
unique and unrepeatable. With vegan leather details, the crafty touch
of the tricolor texture combined with elegant silver hardware make this
a distinct and cosmopolitan accessory. With comfortable shoulder straps,
opening with zipper and a practical internal pouch, for better storage.
Cena: 11.500 CZK
délka 30 cm x šířka 8 cm x výška 35 cm

WSP-12
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Weave

JUPITER CLUTCH
Malé clutch s unikátní a extravagantní texturou – tkaná korková kůže
v barvách sezóny. Nerovný pruhovaný vzor dělá každý model
jedinečným a neopakovatelným. Vegan kožené detaily, vychytralý dotek
tříbarevné textury zkombinované s elegantními kovovými detaily
stříbrné barvy dělají z kabelky extravagantní a odlišný doplněk.
Praktický cross-body řetízek, zavírání na magnet a jedna vnitřní
kapsička pro lepší ukládání drobností.
Small clutch with a unique and extravagant texture - woven cork skin in the
colors of the season. The uneven striped pattern makes each model unique
and unrepeatable. With a clean design and vegan leather details, the crafty
touch of the tricolor texture combined with elegant silver hardware make
this a distinct and cosmopolitan accessory. It has a practical cross-body chain,
closes with magnet and has 1 interior pocket for better storage.
Cena: 6.800 CZK

WSP-13

26,5 cm x 22 cm
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CITY ESSENTIALS | MUsT-HAvE bAgs

EARTH CLUTCH
Malé a elegantní clutch ze surového plátna a korkové kůže v barvách
sezóny v designu čtvercové mozaiky. Trendy a easy-to-wear design.
Zavírání na zip, cross-body řetízek kombinovaný z kovového řetízku
stříbrné barvy a korkové kůže.
Small and chic clutch in raw canvas, with cork skin in the colors of the season,
in square patchwork. 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 chain and cork.
Cena: 4.800 CZK
26 cm x 19,5 cm
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