




welcome to essens 3
home perfume 4
home clean 8





3

WELCOME TO ESSENS
ESSENS produkty do domácnosti sú stále našou horúcou novinkou a rozhodne si zaslúžia vlastný 
katalóg. Domov je našou vizitkou a tiež je to miesto, kam si chodíme odpočinúť a kde trávime svoj 
voľný čas s našimi najbližšími. Preto si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť a produkty ESSENS Home 
Clean spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky z pohľadu ekológie i úspornosti. Veríme, že sa stanú vašimi 
najlepšími pomocníkmi pre udržanie oslňujúcej čistoty interiérov, textílií a riadu. Nasledujúce stránky 
sú pripravené vám v tom pomôcť a veríme, že si všetky produkty zamilujete.

Michal Kovář



HOME PERFUME





ESSENS HOME PERFUME 
• jedinečné vône pre váš interiér v elegantnom aróma difuzéri dodajú štýl akejkoľvek miestnosti
• vôňa je prvý vnem, ktorý je vnímaný pri vstupe do miestnosti, a tak je príjemná a nerušená aróma 

ESSENS Home Perfume vizitkou vášho domova alebo zamestnania
• prevonia priestory s rozlohou až 20 m2 a vydrží voňať až 8 týždňov
• aróma difuzér nevyžaduje žiadnu zvláštnu starostlivosť, stačí len občas otočiť ratanové tyčinky
• v predaji ako kompletný set s obsahom neuveriteľných 300 ml, skleneným difuzérom a 6timi 

ratanovými tyčinkami alebo ako samostatná náplň s obsahom 150 ml

6 ks | 3,50 €

ESSENS HOME PERFUME 
RATTAN REEDS
6 tyčiniek z prírodného ratanu tej najvyššej možnej kvality. 
Aróma vzlína tenkými kanálikmi do ovzdušia a dodáva 
interiéru konštantnú a ničím nerušenú vôňu, ktorej intenzitu 
je možné regulovať počtom použitých tyčiniek.
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ARÓMA DIFUZÉRY V OKÚZĽUJÚCICH VÔŇACH SÚ PRÍJEMNÝM OSVIEŽENÍM 
A ZÁROVEŇ KRÁSNOU DEKORÁCIOU VÁŠHO INTERIÉRU

WATERFALL
Nadčasová vôňa luxusu v sebe ukrýva arómu vzácneho 
drevitého pižma, zmes tuje, borovice, cédru, pačuli, 
vetiveru s doplňujúcim dotykom zeleného jablka. 

CANDY FRUIT
Osviežujúca a sladká ovocná vôňa v sebe nesie jedinečnú 
arómu pomarančov, jabĺk, broskýň, čiernych ríbezlí, 
jazmínu a orgovánu v sprievode ľahkých zelených tónov.

WOODEN DREAM
Vôňa plná pohody, relaxácie a čistoty s prvkami pačuli, 
pelargónie a eukalyptu v jedinečnej kombinácii s citrónom 
a jemným nádychom ylang ylang. 

set 2 x 150 ml | 42,00 € 150 ml | 18,50 €



HOME CLEAN
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ESSENS HOME CLEAN
Čistiace prostriedky hrajú v modernej spoločnosti významnú 
rolu. Prinášajú hygienickú čistotu a sú tak veľmi dôležité pre 
zdravie nás všetkých. Produktový rad ESSENS Home Clean 
je tvorený úplne bezpečnými čistiacimi prostriedkami pre 
domácnosť, či už sa jedná o vysoko koncentrované produkty 
alebo výrobky určené na priame použitie.

ČISTÝ DOMOV = ZDRAVIE A POHODA 
Kompletný sortiment bol vyvinutý poprednými odborníkmi 
vo svojom odbore na základe posledných trendov za pomoci 
najmodernejšej technológie. Najvyšší dôraz bol kladený na 
maximálnu bezpečnosť všetkých výrobkov a ich pohodlné 
používanie spotrebiteľmi. Všetky fázy výroby podliehajú 
najvyššiemu stupňu kontroly v súlade s platnými normami 
Európskej únie, čo zaisťujú certifikáty kvality ISO 9001, ISO 
14001 a OHSAS 18001. 

ESSENS HOME CLEAN SA RADÍ MEDZI 
NAJKVALITNEJŠIE A NAJBEZPEČNEJŠIE 
PRODUKTY SVOJHO DRUHU NA SVETOVOM 
TRHU. 
Vysokú účinnosť zabezpečujú vhodne zvolené zložky v najlepšom 
možnom pomere, ktoré plne vyhovujú životnému prostrediu, 
pretože sú biologicky odbúrateľné.

Praktické balenie koncentrátov v hranatých litrových 
fľašiach šetrí nielen peňaženku, ale aj skladovacie priestory  
v domácnosti.

Starostlivo vybrané príslušenstvo zaručuje ľahkú manipuláciu. 
Samostatne predajná dávkovacia pumpa je parametrovaná tak, 
aby pri jednom stlačení uvoľnila 3 ml objemu tekutého prostriedku 
a maximálne tak zjednodušila odmeranie odporúčaného 
dávkovania všetkých koncentrovaných produktov. Fľaša na 
riedenie s objemom 500 ml s mechanickým rozprašovačom 
hmly alebo peny je optimálnym nástrojom na nariedenie 
koncentrátu do odporúčanej hustoty vhodnej pre okamžité 
použitie. Aby nedošlo k zámene riedených výrobkov, ponúkame 
i samostatne predajný set etikiet, ktorý je vhodný na použitie 
na fľaše na riedenie.

MEDZI ŠTYRI KĽÚČOVÉ 
BENEFITY ESSENS 
HOME CLEAN PATRIA:
• vysoká účinnosť
• finančná úspora
• kvalita a praktickosť
• šetrnosť k životnému prostrediu
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VYZNÁTE SA V NAŠICH PEČATIACH?

CONCENTRATED
Vysoko koncentrované zloženie produktov ESSENS Home Clean prináša mnoho benefitov. 
Finančná úspora – koncentráty sa riedia vodou podľa odporúčaného dávkovania, dlhé mesiace 
tak nevznikajú žiadne náklady na nákup čistiacich prostriedkov. Úspora miesta – hranaté litrové 
fľaše pre ľahké uskladnenie a praktické fľaše na riedenie pre jednoduchú aplikáciu šetria nielen 
skladovacie priestory, ale tiež znižujú skladovaciu hmotnosť. Ochrana životného prostredia – nielen 
biologická rozložiteľnosť, ale i menej plastových obalov a tiež nižšia frekvencia dopravy znateľne 
znižujú dopad na životné prostredie.

READY TO USE
Napriek tomu, že sú koncentráty veľmi praktické, nehodia sa pre všetky čistiace prostriedky. 
Preto náš sortiment obsahuje aj výrobky vhodné na okamžité použitie bez nutnosti riedenia. 
Tieto produkty sme pre ľahšiu orientáciu označili pečaťou „ready to use“. Rovnako tak sú touto 
pečaťou označené i voľno predajné etikety určené na fľaše na riedenie.

BIODEGRADABLE
Produkty ESSENS Home Clean sú biodegradabilné, teda biologicky rozložiteľné. Neobsahujú totiž 
žiadne toxické látky, a preto sú šetrné nielen k nášmu zdraviu, ale aj k životnému prostrediu. 

DERMATOLOGICALLY TESTED
Čistiace prostriedky nie sú na rozdiel od kozmetických výrobkov určené na kontakt s pokožkou. Napriek 
tomu sú produkty ESSENS Home Clean vyvinuté tak, aby boli dermálne bezpečné, pokožke neublížili 
ani pri náhodnom postriekaní alebo pri nedostatočnom vyplákaní pracích prostriedkov z tkaniny.

VEGAN
Produkty ESSENS Home Clean neobsahujú žiadne zložky živočíšneho pôvodu, a to ani farbivá, 
silikóny či proteíny. Zároveň platí, že neboli testované na zvieratách, a to v žiadnej fáze výroby.
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HYGIENICKÁ ČİSTOTA CELÉHO INTERIÉRU 
JEDNÝM ŤAHOM



13

ESSENS HOME CLEAN 
MULTI-PURPOSE CLEANER 
• vysoko koncentrovaný viacúčelový čistiaci prostriedok 

na upratanie celej domácnosti
• maximálny čistiaci efekt a príjemná svieža vôňa, ktorá 

prevonia celý interiér
• jednoduché použitie na upratovanie bez šmúh, matného 

povlaku a stôp po stekajúcom prípravku
• zanecháva lesklý povrch i bez potreby oplachovania
• možný spôsob riedenia buď vo vedre s vodou alebo 

v praktickej fľaši na riedenie s rozprašovačom
• maximálne šetrný k pokožke rúk a súčasne vysoko účinný 

na silné nečistoty
• ideálny na všetky typy nečistôt a na všetky umývateľné 

povrchy ako sú laminát, plast, lakované drevo, kameň, 
mramor, syntetika, vrátane umývateľných stien, keramických 
dlaždíc, umývadiel, vaní, toaliet, drezov, vodovodných 
batérií i spŕch, použitie je vhodné i na kuchynské povrchy 
a sklokeramické varné dosky

• vhodný na všetky typy podláh - dlažbu, plávajúce aj 
drevené podlahy, parkety i PVC

• mnohostranné využitie i mimo interiér, napr. záhradný či 
balkónový nábytok

• hravo si poradí s nečistotami na všetkých povrchových 
úpravách motorových vozidiel ako sú laky, vinylové fólie, 
plast, vyčistí i chrómové doplnky a gumové tesnenia

• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné prostredie
• dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
UĽAHČITE SI UPRATOVANIE 
POUŽITÍM PRAKTICKEJ FĽAŠE 
NA RIEDENIE

1 l | 10,60 €
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ESSENS HOME CLEAN 
GLASS CLEANER 
• vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na sklenené povrchy
• maximálny čistiaci efekt bez oplachovania s dosiahnutím 

žiarivého lesku bez šmúh
• ideálny na všetky typy skiel, okná, zrkadlá i lesklé povrchy
• bez obsahu fosfátov, silných kyselín, alkálií a bieliacich činidiel
• znižuje riziko zanesenia nečistôt do sklenených povrchov, 

čím sa zvyšuje ich životnosť
• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné prostredie
• dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
SKLENENÉ PLOCHY LEPŠIE VYLEŠTÍTE 

EFEKTOM PENY, KTORÚ VYKÚZLI 
MECHANICKÝ ROZPRAŠOVAČ NA 

FĽAŠI NA RIEDENIE

1 l | 7,40 €
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GLASS
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KITCHEN
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ESSENS HOME CLEAN 
KITCHEN CLEANER 
• vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na kuchynské 

povrchy 
• maximálny čistiaci efekt bez šmúh a príjemná svieža vôňa 

citrusov pre žiarivo čistú a voňavú kuchyňu 
• špeciálne prírodné zloženie dokonale odstraňuje aj tie 

najodolnejšie nečistoty a perfektne rozpúšťa mastnotu 
• určený na všetky kuchynské plochy, varné dosky, sporáky, 

domáce spotrebiče, nerez i prírodný kameň 
• bez obsahu fosfátov, silných kyselín, alkálií a bieliacich činidiel
• pri používaní neuvoľňuje škodlivé výpary
• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné prostredie
• dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
UĽAHČITE SI UPRATOVANIE 
POUŽITÍM PRAKTICKEJ FĽAŠE 
NA RIEDENIE

HYGIENICKY ČISTÁ KUCHYŇA ZNIŽUJE 
RIZIKO VÝSKYTU NEBEZPEČNÝCH BAKTÉRIÍ

1 l | 8,20 €
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ESSENS HOME CLEAN 
BATHROOM CLEANER
• vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok na kúpeľňové 

povrchy
• maximálny čistiaci efekt a príjemná svieža vôňa pre 

hygienickú čistotu a voňavú kúpeľňu 
• efektívne a bez drhnutia odstraňuje aj tie najodolnejšie 

nečistoty, vápenaté usadeniny a vodný kameň
• určený na všetky kúpeľňové povrchy ako sú keramické 

obklady, sklolaminát, porcelán, nerezová oceľ i plast 
• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné prostredie
• dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
UĽAHČITE SI UPRATOVANIE 

POUŽITÍM PRAKTICKEJ FĽAŠE 
NA RIEDENIE

1 l | 8,20 €

HYGIENICKÁ ČISTOTA 
A PRÍJEMNÁ SVIEŽA VÔŇA
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BATHROOM
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DISHWASHING
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ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHING LIQUID  
• vysoko koncentrovaný tekutý prostriedok na umývanie 

riadu s maximálnym čistiacim efektom 
• účinná čistiaca sila so sviežou citrónovou vôňou pre 

žiarivo čistý riad
• špeciálne prírodné zloženie dokonale odstraňuje nečistoty 

a perfektne rozpúšťa mastnotu, a to aj pri veľmi nízkych 
teplotách 

• na vytvorenie bohatej peny zaisťujúcej dokonalý umývací 
efekt postačí len pár kvapiek 

• ideálny na odmočenie zaschnutých zvyškov potravín  
a silno pripálených hrncov 

• vhodný na všetky druhy riadu z materiálov ako je porcelán, 
sklo, keramika, smalt, nerez, ale i na krištáľ a jemné striebro 

• bez obsahu fosfátov, silných kyselín, alkálií a bieliacich 
činidiel

• aktívne zložky pochádzajú z prírodných zdrojov, preto je 
čistiaci prostriedok biologicky rozložiteľný, čiže netoxický 
pre životné prostredie

• šetrný k pokožke, dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
POUŽITE FĽAŠU NA RIEDENIE ESSENS 
HOME CLEAN ALEBO PRAKTICKÚ 
DÁVKOVACIU PUMPU

1 l | 10,90 €
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ESSENS HOME CLEAN 
DISHWASHER TABLETS 
• účinné tablety do umývačky pre oslnivo čistý riad
• výkonný čistič, soľ a leštidlo v jednej tablete
• maximálna čistiaca sila tabliet zbaví povrch riadu od zaschnutého jedla a 

starostlivo ho vyčistí  
• chránia riad i umývačku pred vznikom matného povrchu, škvrnami od vodného 

kameňa a zabraňujú usadzovaniu nečistôt zo zvyškov potravín 
• ľahko sa vo vode rozpúšťajú a zabraňujú nepríjemnému zápachu z umývačky
• špeciálne prírodné zložky prispievajú k zníženiu leptania sklenených povrchov
• vhodné na všetky druhy riadu určené do umývačky ako je sklo, príbory, 

taniere, hrnce, panvice i pekáče
• bez obsahu fosfátov, geneticky modifikovaných organizmov (GMO free), 

ropných a živočíšnych zložiek
• biologicky rozložiteľné, čiže netoxické pre životné prostredie
• dermatologicky testované

60 tabliet | 22,60 €

VŠETKO V JEDNOM PRE 
ŽIARIVO ČISTÝ RIAD
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DISHWASHER
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ESSENS HOME CLEAN 
WAX FURNITURE POLISH  
• vysoko účinné leštidlo na drevený nábytok so zmesou kvalitných voskov určené na okamžité použitie 
• optimálne ošetrenie nábytku s efektom vysokého lesku
• príjemná svieža vôňa prevonia celý interiér 
• jednoduché použitie na upratovanie bez šmúh a bez potreby oplachovania
• antistatické zložky znižujú tvorbu statickej elektriny na povrchu nábytku, a tým znižujú usadzovanie prachových častíc  
• špeciálne zloženie efektívne odstraňuje nečistoty, odtlačky prstov a chráni povrch pred poškodením 
• účinne a šetrne očistí nábytok zo svetlejšieho dreva ako je borovica, dub a orech 
• biologicky rozložiteľné, čiže netoxické pre životné prostredie
• dermatologicky testované

UTIERANÍM NÁBYTKU VLHKOU 
HANDRIČKOU S LEŠTIDLOM 
ELIMINUJETE VÝSKYT PRACHOVÝCH 
ČASTÍC VÍRIACICH V OVZDUŠÍ

500 ml | 14,70 €
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ESSENS HOME CLEAN 
TOILET BOWL CLEANER  
• vysoko účinný čistiaci prostriedok na toalety určený na okamžité použitie 
• maximálny čistiaci efekt a príjemná svieža vôňa pre hygienickú čistotu 
• bezpečne a efektívne odstraňuje nečistoty vrátane odolných škvŕn a vodného kameňa
• pri pravidelnom používaní postačí k dokonalému vyčisteniu toalety len malé množstvo 
• úplne bezpečný pre kanalizačné systémy, domáce čističky a septiky 
• biologicky rozložiteľný, čiže netoxický pre životné prostredie
• dermatologicky testované

750 ml | 8,20 €

HYGIENICKÁ ČISTOTA ZNIŽUJE VÝSKYT 
NEBEZPEČNÝCH BAKTÉRIÍ
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ESSENS HOME CLEAN 
LAUNDRY DETERGENT  
• WHITE, COLOUR a BLACK – vysoko koncentrované pracie 

prostriedky na biele, farebné a čierne prádlo vo forme 
tekutých gélov 

• biele prádlo bude belšie a žiarivejšie 
• farebné prádlo si udrží žiarivejšie farby a je chránené 

pred vyblednutím
• čierne a tmavé prádlo si zachová sýte farby a je chránené 

pred vyblednutím
• príjemná svieža vôňa pre dokonalý pocit čistoty 
• vhodné na pranie v práčke i ručné pranie pri všetkých 

typoch tvrdosti vody

• špeciálne zloženie účinne odstraňuje škvrny, a to i pri 
nižších teplotách prania

• chránia tkaninu pred škvrnami od hrdze 
• optimálne aj na pranie jemného športového oblečenia 
• ľahko sa rozpúšťajú a bezo zvyškov vyplachujú 
• bez obsahu fosfátov a bieliacich činidiel
• biologicky rozložiteľné, čiže netoxické pre životné prostredie
• šetrné k pokožke, dermatologicky testované

1 l | 23,20 €
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NÁŠ TIP:
POUŽITE PRAKTICKÚ DÁVKOVACIU PUMPU 
A ODMERAJTE SI PRESNÉ MNOŽSTVO GÉLU  

OSLNIVO ČISTÉ PRÁDLO A OCHRANA TEXTÍLIÍ 
PRE ICH DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ

LAUNDRY
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ESSENS HOME CLEAN 
FABRIC SOFTENER 
• FRESH, FLORAL a COCONUT – vysoko koncentrované 

zmäkčovače tkanín v príjemných vôňach plných sviežosti, 
kvetín a kokosu

• účinné zloženie zmäkčuje všetky druhy prádla, ktoré sa 
tak stáva pohodlnejšie a príjemnejšie na nosenie, menej 
sa krčí a ľahšie žehlí 

• špeciálne mikrokapsuly zaisťujú postupné uvoľňovanie 
vône i pri dlhšom uskladnení 

• na jednotlivých vláknach sa vytvára jemný film, vďaka 
ktorému nečistoty neprenikajú až k tkanine, a tú je potom 
možné lepšie vyprať 

• znižujú výskyt statickej elektriny a uľahčujú žehlenie
• vhodné na pranie v práčke i ručné pranie pri všetkých 

typoch tvrdosti vody
• bez obsahu fosfátov a bieliacich činidiel, chlóru, farbív, 

EDTA a NTA 
• biologicky rozložiteľné, čiže netoxické pre životné prostredie
• šetrné k pokožke, dermatologicky testované

NÁŠ TIP:
POUŽITE PRAKTICKÚ DÁVKOVACIU PUMPU  
A ODMERAJTE SI PRESNÉ MNOŽSTVO AVIVÁŽE   

1 l | 12,00 €
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PREVOŇANÉ JEMNÉ PRÁDLO A OCHRANA TEXTÍLIÍ 
PRE ICH DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ
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ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE  
• praktická fľaša na riedenie s objemom 500 ml s mechanickým rozprašovačom 
• polohy rozprašovača „hmla“, „pena“ a „uzavreté“
• rysky uľahčujúce správne riedenie

ESSENS HOME CLEAN 
DISPENSER PUMP 
• dávkovacia pumpa vhodná na všetky litrové fľaše ESSENS Home Clean 
• 1 stlačenie = 3 ml čistiaceho prostriedku
• uľahčuje dávkovanie koncentrátov v optimálnom množstve

ESSENS HOME CLEAN 
POUR & MEASURE CAP 
• praktický lievik uľahčuje nalievanie koncentrátov z litrových fliaš
• vďaka vyznačeným ryskám umožňuje odmeranie presného množstva koncentrátu 
• ideálny na opakované použitie

ESSENS HOME CLEAN 
SPRAY BOTTLE LABELS 
• lepiace etikety na fľaše na riedenie zaistia, aby nedošlo k zámene nariedených 

produktov 
• zostava 5 ks etikiet na produkty: ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner, ESSENS 

Home Clean Glass Cleaner, ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner, ESSENS Home 
Clean Bathroom Cleaner, ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid

1 ks | 2,80 €

1 ks | 2,00 €

1 ks | 1,40 €

5 etikiet | 1,40 €
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set | 6,70 €

ACCESSORIES
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ODPORÚČANÉ RIEDENIE ČISTIACICH PROSTRIEDKOV 
ESSENS HOME CLEAN
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FĽAŠA NA RIEDENIE ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ML - POMER RIEDENIA 1:9
čistiaci prostriedok voda Počet fliaš na riedenie z 1 litra koncentrátu

ESSENS Home Clean Multi-Purpose Cleaner 50 ml 450 ml 20

FĽAŠA NA RIEDENIE ESSENS HOME CLEAN SPRAY BOTTLE 500 ML - POMER RIEDENIA 1:3
čistiaci prostriedok voda Počet fliaš na riedenie z 1 litra koncentrátu

ESSENS Home Clean Glass Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Kitchen Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Bathroom Cleaner 125 ml 375 ml 8

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid 125 ml 375 ml 8

UMÝVANIE RIADU V DREZE
čistiaci prostriedok voda Počet fliaš na riedenie z 1 litra koncentrátu

ESSENS Home Clean Dishwashing Liquid 3 ml (1 stlačenie 
pumpy) 5 l 333

PRANIE PRÁDLA
ESSENS Home Clean Laundry Detergent čistiaci prostriedok voda Počet fliaš na riedenie z 1 litra koncentrátu

Práčka - mierne znečistené prádlo 20 ml - 50

Práčka - stredne znečistené prádlo 30 ml - 33

Práčka - silno znečistené prádlo 40 ml - 25

Ručné pranie 5 ml 10 l 200

ESSENS Home Clean Fabric Softener

Práčka* 10 ml 20 – 40 ml 100

Ručné pranie 5 ml 10 l 200

* pre efektívnejšie rozpustenie vysoko koncentrovanej aviváže odporúčame nariediť koncentrát s vodou pred naliatím do zásobníka práčky
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ESSENS MESSENGER BAG  
Praktická taška na rameno z pevného materiálu, s vystuženým 
dnom a nastaviteľným ramenným popruhom. Veľké vnútorné 
vrecko a dve menšie postranné vrecká so zapínaním na zips, 
klopa tašky má zapínanie na magnety.

Rozmer: 39 x 27 x 12 cm
Materiál: polyester

ESSENS WEEKEND BAG 
Cestovná víkendová taška na rameno z pevného materiálu, 
s vystuženým dnom a nastaviteľným ramenným popruhom 
je ideálna nielen na predĺžené víkendy, ale aj na prenos 
produktov ESSENS. Veľký vnútorný priestor a praktické 
bočné vrecko majú zapínanie na zips.  

Rozmer: 50 x 28 x 17 cm
Materiál: polyester

ESSENS TROLLEY BAG 
Ľahká cestovná taška na kolieskach s výsuvnou rukoväťou 
pre jednoduché a pohodlné cestovanie. Trolejový systém 
je umiestnený pod vystuženým dnom, zapínanie veľkého 
vnútorného priestoru rieši dvojcestný zips. Vo vnútri sa 
nachádza malé vrecko na drobnosti. Taška má tiež nastaviteľný 
ramenný popruh. 

Rozmer: 53 x 30 x 30 cm, rukoväť 107 cm
Materiál: polyester

1 ks | 25,80 €

1 ks | 37,70 €

1 ks | 51,60 €
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