Nowa oferta sklepu internetowego http://torebki-damskie.eu na sezon Lato 2014 zawiera
kilkadziesiąt najmodniejszych modeli, wśród których znajdą Państwo zarówno duże, miejskie torby
w stylu casual, teczki, kuferki czy tzw. worki. W oczy rzucają się piękne, żywe kolory oraz naprawdę
ciekawe projekty francuskich i włoskich designerów.

Torebka typu miejskiego (shopperbag) w stylu casual - czyli elegancja na codzień. Model pojemny (mieści A4)
o niepowtarzalnym stylu. Niemal całą powierzchnię z przodu pokrywają drobne ćwieki, które pięknie
połyskują w słońcu. Kliknij zdjęcie aby przejść do sklepu

Praktyczna torebka w
czterech zawsze modnych
kolorach:
- czarnym
- czerwonym (odcień
koralowy)
- beżowym (jasny odcień kawa z mlekiem / kakao)
- camel (modny odcień
jasnego brązu)
Zamknięcie podwójne (na
suwak i na zatrzask
magnetyczny), dwa paski w
komplecie (średniej długości
i długi z regulacją do
przewieszenia)

Cena: tylko 79 zł

Ogólny trend w projektowaniu nowoczesnych torebek polega na łączeniu kilku cech w całość. Dlatego wielką
popularnością cieszą się torebki będące połączeniem klasycznej damskiej teczki, torebki wizytowej, kuferka i
typowej "torby na zakupy". W ofercie sklepu internetowego Torebki-Damskie.eu znajduje się kilkadziesiąt
modeli tego typu w różnych wersjach kolorystycznych.

Bardzo modne są duże teczki mogące pomieścić laptopa, tablet czy notebooka. Ich forma jest niezwykle
elegancka, a jeśli chodzi o kolorystykę - obok klasycznej, zawsze modnej czerni i bieli pojawiają się też piękne
kolory, takie jak błękit czy czerwień.

Do pracy, szkoły, na uczelnię,
na zakupy - te modele
sprawdzają się w
codziennym użytkowaniu, są
stylowe, pojemne. Każdy z
prezentowanych modeli na
wyposażeniu ma długi pasek
z regulacją do noszenia
torebki na ramieniu.

Kliknij zdjęcie żeby zobaczyć więcej

Nie zapominamy o Klientkach poszukujących torebek skórzanych. Poszerzyliśmy naszą ofertę o mniejsze
modele, które posłużyć mogą jako torebki wizytowe. Prezentujemy wybrane modele torebek skórzanych
produkcji włoskiej.

Na codzień i od święta: wyjątkowe torebki ze skóry licowej. Zaprojektowane i wykonane we Włoszech z
najlepszych skór charakteryzujących się wspaniałą kolorystyką. W sklepie Torebki-Damskie.eu znajdziecie
kilkadziesiąt modeli małych torebek na długim pasku, które będą służyły zarówno jako torebka wizytowa jak i
oryginalna tzw. przewieszka-listonoszka na codzień.

Duże, średnie, małe... Czarne,
brązowe, czerwone. Z
pewnością wśród kilkuset
dostępnych modeli
znajdziecie coś dla siebie.
Różnorodność stylu i cała
paleta modnych kolorów.
Kupuj taniej!
Oto specjalny kod
PD2014L
dzięki któremu
w sklepie internetowym
Torebki-Damskie.eu
kupisz taniej!
Wpisz kod w koszyku i zapłać
mniej!
ZAPRASZAMY!

Kliknij zdjęcie żeby zobaczyć więcej

