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Dámská kožená galanterie 
Vyrábíme originální dámské kožené doplňky z luxusní italské usně v kombinaci s dalšími kvalitními materiály. 

Náš sortiment zahrnuje stylové dámské kožené kabelky a kožené tašky v různých barevných provedeních a v 

oblíbených velikostech a tvarech, dále moderní kožené batohy, spisovky na notebooky, elegantní kožené 

pásky, propracované dámské peněženky, kožené obaly na cigarety a další doplňky. 

 

Kožené kabelky 

Elegantní kožené kabelky pro dámy v různých barvách z luxusní italské usně a v kombinaci s kvalitní 

španělskou bavlněnou podšívkou. Důraz na čisté tvary a zajímavé detaily. S dámskou koženou kabelkou od 

WILDSKIN budete nosit svůj vlastní originál. Kvalitní dámská kožená galanterie všeho druhu lze skvěle 

kombinovat od kožených kabelek až po dámské kožené peněženky nebo stylové tašky na notebook. 

 

Dámská kožená kabelka MIA - NAPPA Red 

Elegantní kožená kabelka je kombinací čistých tvarů, luxusní polomatné italské usně s jemnou přírodní 

kresbou, španělské bavlněné podšívky s atraktivním dekorem a originálních italských kovových doplňků. Celý 

vnitřní prostor kabelky je uzavíratelný spirálovým zipem. Uvnitř kabelky jsou našité dvě menší kapsičky s 

koženým lemem a jedna všitá kapsa uzavíratelná zipem. Kožené uši umožňují nosit tašku na rameni, na 

předloktí nebo v ruce. Délku uší lze měnit zapínáním v přezce. Na spodní straně kabelky jsou kovové pecky, 

které chrání dno kabelky proti oděru. Použité materiály mají atesty na zdravotní nezávadnost a 

otěruvzdornost.  

Rozměry: šířka horní části 39 x 22 x 14 cm, výška uší 23 cm 

  

https://www.wildskin.cz/kozene-kabelky/
https://www.wildskin.cz/kozene-tasky/
https://www.wildskin.cz/kozene-batohy/
https://www.wildskin.cz/kozene-spisovky-pro-ntb/
https://www.wildskin.cz/kozene-opasky/
https://www.wildskin.cz/kozene-opasky/
https://www.wildskin.cz/kozene-penezenky/
https://www.wildskin.cz/kozene-penezenky/
https://www.wildskin.cz/kozene-spisovky-pro-ntb/


Kožené tašky 

Elegantní kožené tašky přes rameno pro dámy v přírodních barvách a vyrobené z luxusní italské hovězinové 

usně. V kombinaci s kvalitní ozdobnou podšívkou a detailem jako jsou cvočky a zip působí velice luxusně. S 

dámskou koženou taškou značky WILDSKIN budete působit originálně a stylově. Kvalitní dámská kožená 

galanterie v našem eshopu nabízí kožené zboží z vlastní výroby od kožených kabelek po kožené dámské 

peněženky, městské batohy, spisovky a další doplňky z kůže. 

 

Taška SUZANNE 

Elegantní taška SUZANNE je zhotovená z prémiové italské usně NAPPA, odstín cappuccino. Pololesklá useň, 

velmi příjemná na omak, jemná přírodní kresba. Tato středně velká dámská taška má originálně řešený 

popruh, kdy pomocí karabiny lze zkrátit dlouhý popruh na poloviční velikost a nosit tak tašku více způsoby. 

Uvnitř najdete zipovou kapsu pro telefon nebo klíče a také dvě našité kapsy na drobnosti. Kapsy mají kožený 

lem. Vnitřní prostor tašky je podšívkovaný bavlněnou látkou béžové barvy s květinovým motivem. Italské 

kovové komponenty. Rozměry: výška 33 cm, šířka nahoře 34 cm, rozměry dna 28 x 11 cm. Maximální délka 

popruhu 130 cm, poloviční délka cca 65 cm. Šířka popruhu 3 cm. 

 

Kožená taška FLIPPER  

Kožená taška FLIPPER je zhotovená z prémiové, italské, hovězinové usně Biarritz Taupe. Useň je matného 

vzhledu, s krásnou přírodní kresbou a lehce zesvětlává v ohybu. Na předním dílu je našitý kožený proužek s 

logem WILD SKIN. Vnitřní prostor tašky je podšívkovaný bavlněnou látkou s ornamentálním potiskem, a je 

uzavíratelný zipem. Uvnitř je všitá kapsička na telefon a zipem uzaviratelná malá kapsa. Nastavitelný popruh 

šíře 30 mm. Vnější rozměry 29 x 32 x 5 cm, vnitřní rozměry 25 x 25 x 4 cm. 

  

https://www.wildskin.cz/damska-galanterie/
https://www.wildskin.cz/damska-galanterie/
https://www.wildskin.cz/kozene-kabelky/
https://www.wildskin.cz/kozene-batohy/
https://www.wildskin.cz/kozene-spisovky-pro-ntb/


Tašky gobelín-kůže 

 

Elegantní kožené dámské tašky v kombinaci kůže - gobelín, které nejen plní svůj účel, ale zároveň okouzlí 

svojí jedinečností díky použitým přírodním materiálům, které krásně splývají v originální produkt. Španělský 

gobelín a luxusní italská useň se zajímavé motivy dle Vaší preference. Buďte originální s našimi dámskými 

koženými výrobky z přírodních materiálů. 

 

 

Dámská shopper taška CIRCLES 

Originální, nepřehlédnutelná taška, spojení krásy a účelnosti. Kombinace přírodních materiálů - vysoce 

kvalitní, španělská gobelínová látka s vytkaným motivem kruhových ornamentů a luxusní italská useň Biarritz 

off-white s krásnou přírodní kresbou. Látka dělá parádu, kůže chrání dno tašky a posloužila i na výrobu 

popruhu, díky kterému můžete nosit tašku na rameni nebo jako crossbody bag. Vnitřní prostor tašky je 

uzavíratelný luxusním italským, stříbrným zipem a najdete v něm kapsičku se zipem na telefon nebo klíče, 

dvě látkové kapsičky s koženým lemováním a látkovou přepážku se zipem. Vnitřní podšívka je 100% bavlněná 

látka. Použité materiály mají atesty na zdravotní nezávadnost a otěruvzdornost. Složení gobelínová látka: 

50% bavlna, 45% polyester, 5% akryl, gramáž 410 g/m2. 

  

https://www.wildskin.cz/damska-galanterie/
https://www.wildskin.cz/damska-galanterie/


Kožené batohy 

Elegantní kožené dámské batůžky vhodné do města a do práce. Stylový doplněk na osobní věci a každodenní 

použití. Z italské usně nejvyšší kvality a v krásných přírodních barvách. Kombinujte je s kvalitními dámskými 

koženými peněženkami a ostatními koženými doplňky značky WILDSKIN. 

 

Městský batoh FREEWAY 

Dobrý společník do města i za město. Parťák, který unese solidní náklad a ještě při tom dobře vypadá. To by 

pro Vás mohl být batoh FREEWAY, který jsme ušili z hrubého, nepromokavého kanvasu a odolné italské usně. 

Nastavitelný popruh lze použít tak, že vytvoříte klasický batoh se dvěma ramenními popruhy a nebo jeden 

dlouhý popruh a vznikne crossbody taška. Jakmile odepnete dvě přezky, na předním dílu najdete jednu všitou 

kapsu uzavíratelnou druky pro menší dokumenty. Vnitřní, vypodšívkovaný prostor nabízí polstrovanou kapsu 

například pro tablet a také menší, cca 15 cm širokou kapsu se zipem pro klíče, telefon, peněženku a jiné 

cenné drobnosti.  Rozměry batohu: výška 37 cm x šířka 32 cm x tloušťka u dna 11 cm. Na přání můžeme 

zhotovit i jiné barevné kombinace. Výrobu lze dohodnout telefonicky nebo písemně. 

 

Kožený dámský batoh CAROL  

Elegantní dámský batůžek bude váš dobrý společník, když budete si budete chtít vzít s sebou tablet, knížku, 

kosmetické potřeby, peněženku nebo telefon. Batoh je ušitý z italské usně nejvyšší kvality, není 

podšívkovaný. Vnitřní prostor se uzavírá klopou a dvojicí kožených pásků s koženou spojkou. Uvnitř batohu je 

všitá malá kapsa se zipem, vhodná například pro telefon nebo peněženku. Klopa je podlepená velurovou 

usní. Délkově nastavitelný popruh má ramenní podložky. Použité materiály mají atesty na zdravotní 

nezávadnost a otěruvzdornost.  Rozměry batůžku: výška 34 cm, šířka 27 cm, hloubka u dna 13 cm. 

  

https://www.wildskin.cz/kozene-penezenky/
https://www.wildskin.cz/kozene-penezenky/
https://www.wildskin.cz/kozene-doplnky-2/


Dámské kožené opasky 

 

Originální kožené dámské pásky WILDSKIN jsou ručně vyrobené z pravé italské hovězinové usně a vyznačují 

se typickou texturou zdůrazňující přírodní charakter použitého materiálu.  Ploché přezky použité na našich 

kožených opascích jsou provedené v povrchové úpravě starozinku s ručně leštěnou patinou a skvěle doplňují 

kvalitní provedení opasků.   

      

Dárkové balení na opasek 

Dárkový obal pro peněženky z černého matného papíru. Provedení loga ražbou, přes stříbrnou folii. Rozměr 

krabičky 12 x 12 x 6 cm.   

 

Plechová krabička na dámský opasek. Průměr krabičky je 10,5 cm a výška 5 cm. 

  



Dámské kožené peněženky 

Originální kožené dámské peněženky WILDSKIN jsou vyrobeny z pravé italské hovězinové usně.  Jsou 

precizně zpracovány a mají dostatek praktických přihrádek na přehlednou úschovu bankovek, mincí a 

drobných předmětů. Hodí se jako skvělý doplněk k dámským koženým kabelkám nebo koženým taškám a 

dámským batohům z naší nabídky. 

  

 

 

Dárkové balení dámské peněženky 

Dárkový obal pro peněženky z černého matného papíru. Provedení loga WILDSKIN ražbou, přes stříbrnou 

folii. Rozměr krabičky 20 x 11 x 3 cm. 

 

Dárkové balení - sada peněženka a opasek 

Dárkový obal pro peněženky z černého matného papíru. Provedení loga WILDSKIN ražbou, přes stříbrnou 

folii. Rozměr krabičky 23 x 13 x 5 cm. 

https://www.wildskin.cz/kozene-kabelky/
https://www.wildskin.cz/kozene-tasky/
https://www.wildskin.cz/kozene-batohy/


 

Dámská podélná kožená peněženka 

Dámská peněženka zhotovená z pololesklé hovězinové usně. Vnitřní výbava: dvakrát mincovka na zip, čtyři 

přihrádky na bankovky, záložky na 4 kreditních karet, průhledná záložka se síťkou pro fotografii nebo 

doklady. Na zadní straně peněženky je záložka na drobné předměty. Zapínání klopou s dvěma druky. Při 

naplnění peněženky je možno využít k zapnutí i druhý druk a "zvětšit" tak objem peněženky.  

Rozměr 17 x 9 cm. Velmi kvalitní zpracování. 

 

Kožená dámská mincovka 

Kožená mincovka se dvěma přihrádkami zhotovená z bílé, luxusní hovězinové usně vhodná pro uschování 

mincí nebo žetonů do nákupních vozíků. Uzavíratelná drukem. Rozměry: šířka 90 mm, výška 80 mm 

 

Červená dámská kožená peněženka 

 Dámská peněženka zhotovená z pololesklé, červené, hovězinové usně. Bohatá výbava: mincovka na zip, čtyři 

přihrádky na bankovky, záložky na 8 kreditních karet, průhledná záložka se slídou pro doklady a průhledná 

záložka na fotografii. Zapínání klopou s drukem. Na zadní straně peněženky je kapsa se zipem na mince nebo 

drobné předměty. Rozměr 18 x 9 cm. Velmi kvalitní zpracování. 



Pánská galanterie 
Vyrábíme elegantní pánské kožené doplňky z luxusní italské hovězinové usně v kombinaci s dalšími kvalitními 

materiály. V našem sortimentu naleznete stylové pánské kožené aktovky a brašny, kožené tašky v praktických 

velikostech a s nastavitelným popruhem, spisovky na notebooky a dokumenty, elegantní kožené pánské 

opasky do kalhot, osobité kožené peněženky pro muže, kožená pouzdra a kapsy a různé doplňkové produkty 

s možností zakázkové výroby. 

 

Kožené aktovky 

 Kožené aktovky a brašny pro pravé gentlemany. Spojení přírodních materiálů jako je prémiová hovězí useň a 

elegantního italského kování, které působí stylově a decentně. S aktovkou či koženou spisovkou značky 

WILDSKIN budete působit originálně a osobitě. Aktovky jsou skvěle členěny a mají praktické vnitřní kapsy na 

zip a vnější rohové vyztužení. Popruhy s nárameníkem jsou nastavitelné dle vlastní preference. Výběr 

provedení je jen na Vás! 

 

Kožená taška na notebook CALLE 

Luxusní kožená taška je zhotovená z italské, hovězinové usně Biarritz, černý odstín, s jemnou přírodní 

kresbou na povrchu, polomatný vzhled, useň jemně zesvětlává v ohybu a vytváří tak zajímavou patinu. Na 

předním dílu je všitá kapsa se zipem pro dokumenty, telefon, vizitky a jiné drobnosti. Vnitřní prostor je 

uzavíratelný spirálovým zipem a je na obou stranách i po celém obvodu polstrovaný, aby co nejlépe chránil 

notebook před nárazy. Vnitřní prostor se světle šedou bavlněnou podšívkou je rozdělený přihrádkou na dvě 

části, dále se zde nachází dvě látkové kapsy s koženým lemováním na drobnosti, telefon, peněženku, vizitky 

nebo kreditní karty. Logo WILD SKIN je vyraženo slepotiskovou ražbou na ručně našitém dílu. Použité 

materiály mají atesty na zdravotní nezávadnost a otěruvzdornost. Vnější rozměry 38 x 27 x 5 cm. Vnitřní 

rozměry 35 x 25 x 3 cm, s vnitřní úhlopříčkou 40 cm. 

https://www.wildskin.cz/kozene-aktovky/
https://www.wildskin.cz/kozene-spisovky-pro-ntb/
https://www.wildskin.cz/kozene-opasky-2/
https://www.wildskin.cz/kozene-opasky-2/
https://www.wildskin.cz/kozene-penezenky-3/
https://www.wildskin.cz/kozene-spisovky-pro-ntb-2/
https://www.wildskin.cz/o-nas/


 

Kožená taška URBAN 

Originální kožená taška URBAN je zhotovená z kaštanově hnědé, italské, hovězinové usně CRAZY HORSE. 

Povrch má přírodní, polomatný vzhled, lehce proměnlivou barvu - mírně zesvětlává v ohybu a získává tak 

nádhernou patinu. Useň má atesty na zdravotní nezávadnost. Už na první pohled zaujme neobvyklé zapínání 

pomocí kovových průvleků a kožených popruhů. Vnitřní prostor tašky je podšívkovaný bavlněnou látkou, 

uzavíratelný zipem. Uvnitř je všitá kapsa na zip a kapsička na telefon. Vnitřní prostor je rozdělený 

polstrovanou přepážkou. Pod klopnou je na předním dílu kapsa se zipem. A další kapsu uzavíratelnou dvěma 

druky najdete na zadním dílu tašky. Kožený popruh s černými karabinami má šířku 30 mm a lze měnit jeho 

délku díky kovové přezce. Logo WILD SKIN je provedené reliéfní ražbou. Vnější rozměry 30 x 38 x 6 cm. 

Vnitřní rozměry (na výšku po zip) 24 x 36 x 5 cm. Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte. 

 

Kožená aktovka ROLLER 

Stylová aktovka PINTR v sobě snoubí krásu nádherné usně a elegantního italského kování, včetně uchycení 

popruhu robustními karabinami. Klopa aktovky je podlepená velurovou usní, zipem uzavíratelný vnitřní 

prostor je vyplněný bavlněnou podšívkou. Najdete zde jednu kapsu na zip, vnitřní rozměr cca 12 x 16 cm, a 

dále dvě látkové, našité kapsy s koženým lemováním o rozměru 14 x 13 cm. Rohové části tašky jsou 

vyztuženy našitým dílem. Kožený popruh s nárameníkem je dlouhý cca 130 cm a široký 3 cm. Rozměry: 40 x 

30 x 10 cm, vnitřní rozměry: 38 x 27 cm, úhlopříčka cca 42 cm. 



 

Kožená taška WORKER 

Luxusní kožená aktovka WORKER s bohatou výbavou je zhotovená z hovězinové usně KANSAS, tmavě hnědý 

odstín, s jemnou kresbou na povrchu, polomatný vzhled. Klopa se uzavírá řemínkem, který se provlékne 

kovovým poutkem. Klopa je podlepená velurovou, vepřovicovou usní. Pod klopou, na předním dílu je našitá 

kapsa pro uchování drobných předmětů, kapsa je uzavíratelná klopou se všitými magnety. Nad klopou ještě 

najdete jednu všitou kapsu se zipem, prostor pro dokumenty cca 14 x 24 cm. Vnitřní část aktovky je 

uzavíratelná zipem a je na obou stranách i po celém obvodu polstrovaná, aby co nejlépe chránila tablet nebo 

malý notebook před nárazy. Vnitřní prostor s bavlněnou podšívkou je rozdělený přihrádkou na dvě části, v 

jedné je opět všitá kapsa se zipem na cennosti, telefon, peněženku, vizitky nebo kreditní karty. A ještě jednu 

všitou kapsu najdete na zadním dílu aktovky. Logo WILD SKIN je vyraženo slepotiskovou ražbou. Aktovka má 

odepínací ramenní popruh. Použité materiály mají atesty na zdravotní nezávadnost a otěruvzdornost. Vnější 

rozměry 34 x 31 x 10 cm. Vnitřní rozměry 31 x 24 cm, s vnitřní úhlopříčkou 37 cm. 

  



Kožené tašky 

Kožené tašky pro pány, kteří ocení kvalitu a propracovanost. Spojení přírodních materiálů jako je prémiová 

hovězí useň a vkusná podšívka. S koženou taškou WILDSKIN budete vždy nosit svůj vlastní originál. Tašky jsou 

prakticky členěny a opatřeny pevným popruhem přes rameno s nastavitelnou délkou a v kombinaci italského 

úpletu a usně. Kombinujte je s koženými doplňky pro muže jako jsou naše originální pánské kožené 

peněženky, opasky a mnohé další. 

 

Kožená taška CITY  

Kožená taška CITY je zhotovená z černé hovězinové usně. Useň má přírodní kresbu, polomatný vzhled. Vnitřní 

prostor tašky je podšívkovaný bavlněnou látkou, uzavíratelný zipem. V tašce můžete uchovávat telefon, 

peněženku, běžné doklady, klíče, atd. Pod klopou je na předním dílu malá kapsa se zipem. Kožený popruh je 

podšitý textilním popruhem šíře 30 mm. Logo WILD SKIN slepotiskem. Vnější rozměry 22 x 16 x 5 cm, vnitřní 

rozměry (na výšku po zip) 14 x 17 x 4 cm. 

 

Kožená taška AGENCY 

Kožená taška AGENCY je zhotovená z italské, kaštanově hnědé, hovězinové usně. Useň má krásnou kresbu, 

zesvětlává v ohybu ( pull-up efekt ) a během nošení získává nádhernou patinu. Vnitřní prostor tašky je 

podšívkovaný látkou, uzavíratelný zipem. Uvnitř je všitá kapsa na zip a kapsička na telefon. Pod klopou je na 

předním dílu malá kapsa se zipem. Ramenní popruh o šířce 30 mm je zhotovený z italského úpletu ( směs 

bavlna/acryl ), na kterém je našitý pás usně. Logo WILD SKIN slepotiskem. Rozměry 29 x 26 x 5 cm. Vnitřní 

rozměry (na výšku po zip) 24 x 23 x 4 cm. 

https://www.wildskin.cz/o-nas/
https://www.wildskin.cz/kozene-doplnky-3/
https://www.wildskin.cz/kozene-penezenky-3/
https://www.wildskin.cz/kozene-penezenky-3/
https://www.wildskin.cz/kozene-opasky-2/


 

Kožená taška STREET 

Kožená taška je zhotovená z italské, světle hnědé, hovězinové usně. Useň MUSTANG má krásnou kresbu, 

zesvětlává v ohybu ( pull-up efekt ) a během nošení získává nádhernou patinu. Useň má atesty na zdravotní 

nezávadnost. Vnitřní prostor tašky je podšívkovaný bavlněnou látkou, uzavíratelný kovovým zipem. Uvnitř je 

všitá kapsa na zip a kapsička na telefon. Pod klopnou je na předním dílu malá kapsa se zipem. Kožený popruh 

je podšitý textilním popruhem šíře 30 mm. Logo WILD SKIN je provedené reliéfní ražbou. Vnější rozměry 30 x 

38 x 6 cm. Vnitřní rozměry (na výšku po zip) 24 x 36 x 5 cm. Pro velkoobchodní ceny nás kontaktujte. 

 

Crossbody taška CANVAS BEIGE kůže/kanvas 

Crossbody taška je zhotovená z hovězinové usně a kanvasu. Useň má přírodní, matný vzhled. Useň má atesty 

na zdravotní nezávadnost. Kanvas v odstínu khaki má voděodpudivou a protiplísňovou úpravu. Vnitřní 

prostor tašky je podšívkovaný bavlněnou látkou, uzavíratelný kovovým zipem. Uvnitř je všitá kapsa na zip a 

kapsička na telefon. Pod klopou je na předním dílu malá kapsa se zipem a dvojitá látková kapsa. Kožený 

popruh je podšitý textilním popruhem šíře 30 mm. Logo WILD SKIN - reliéfní ražba na našitém dílu. Vnější 

rozměry 35 x 33 x 6 cm. Vnitřní rozměru (na výšku po zip) jsou 29 x 31 x 5 cm. Vhodná pro dokumenty 

formátu A4, a také pro uložení tabletu nebo menšího notebooku. 



 

Kožená taška SHIFT 

Kožená taška SHIFT je zhotovená z italské, kaštanově hnědé, hovězinové usně CRAZY HORSE. Useň má 

krásnou, přírodní kresbu, zesvětlává v ohybu ( pull-up efekt ) a během nošení získává nádhernou patinu. 

Klopa tašky je podlepená velurovou, vepřovicovou usní. Bohatě vybavený vnitřní prostor tašky je 

podšívkovaný bavlněnou látkou a je uzavíratelný zipem. Uvnitř najdete dvě kapsy na zip, dvě našité plátěné 

kapsy na drobnosti a koženou kapsičku na telefon. Pod klopnou jsou na předním dílu našité další dvě, větší 

kapsy. A ještě jedna kapsa o rozměru cca 25 x 20 cm se „skrývá“ v zadním dílu tašky. Celokožený popruh šíře 

30 mm je pevně spojený s taškou. Logo WILD SKIN je provedeno slepotiskem na kožené nášivce uvnitř tašky. 

Vnější rozměry 33 x 30 x 8 cm. Vnitřní rozměry (na výšku po zip) 36 x 24 x 6 cm. Vnitřní úhlopříčka je cca 40 

cm. 

  



Kožené tašky na NTB 

Luxusní kožené spisovky určené jako ideální a vkusné tašky na notebook jsou zhotoveny z italské hovězí 

usně s jemnou přírodní texturou a vyznačují se detailní propracovaností. Jsou využitelné jako osobité, módní 

a bezpečné tašky na notebook a pracovní dokumenty a osobní věci. Díky odepínatelnému ramennímu 

popruhu zajistí kožená spisovka maximální pohodlí při používání.  

 

Kožená taška na notebook CALLE 

Luxusní kožená taška je zhotovená z italské, hovězinové usně BIARRITZ, medový odstín, s jemnou kresbou na 

povrchu, polomatný vzhled. Na předním dílu je všitá kapsa se zipem pro dokumenty, telefon, vizitky a jiné 

drobnosti. Vnitřní prostor je uzavíratelný spirálovým zipem a je na obou stranách i po celém obvodu 

polstrovaný, aby co nejlépe chránil notebook před nárazy. Vnitřní prostor se světle šedou bavlněnou 

podšívkou je rozdělený přihrádkou na dvě části, dále se zde nachází dvě látkové kapsy s koženým lemováním 

na drobnosti, telefon, peněženku, vizitky nebo kreditní karty. Logo WILD SKIN je vyraženo slepotiskovou 

ražbou na ručně našitém dílu. Použité materiály mají atesty na zdravotní nezávadnost a otěruvzdornost. 

Vnější rozměry 38 x 27 x 5 cm. Vnitřní rozměry 35 x 25 x 3 cm, s vnitřní úhlopříčkou 40 cm. Tašku nabízíme 

také ve variantě bez koženého popruhu přes rameno, cena je nižší o 200 Kč. 

 

Kožená taška na notebook CORE 

Luxusní kožená taška je zhotovená z italské, hovězinové usně, v tmavě hnědém odstínu, polomatný vzhled s 

přírodní kresbou na povrchu. Na předním dílu je všitá kapsa se zipem pro dokumenty, telefon, vizitky a jiné 

drobnosti. Vnitřní prostor je uzavíratelný kovovým zipem a je na obou stranách i po celém obvodu 

polstrovaný, aby co nejlépe chránil notebook před nárazy. Vnitřní je rozdělený přihrádkou na dvě části, dále 

se zde nachází dvě látkové kapsy s koženým lemováním na drobnosti, telefon, peněženku, vizitky nebo 

kreditní karty. Vnější rozměry 43 x 32 x 5 cm. Vnitřní rozměry 41 x 30 x 4 cm, s vnitřní úhlopříčkou 47 cm. 



 

 

Kožená taška pro notebook ESCAPE 

Luxusní kožená taška je zhotovená z italské, hovězinové usně CRAZY HORSE, kaštanový odstín, s jemnou 

kresbou na povrchu, polomatný vzhled, s pull-up efektem zesvětlávání v ohybu. Taška je rozdělaná na dvě 

nezávislé části uzavíratelné kovovým zipem. Vnitřní prostor je na obou stranách i po celém obvodu 

polstrovaný, aby co nejlépe chránil notebook před nárazy. Uvnitř je tmavě hnědá bavlněná podšívka ve které 

jsou všité dvě kapsy s koženým lemováním, rozměr kapsy je 14 x 13 cm. Logo WILD SKIN je vyraženo reliéfní 

ražbou na našitém dílu. Taška je vybavená odnímatelným, nastavitelným, koženým popruhem o maximální 

délce 130 cm. Použité materiály mají atesty na zdravotní nezávadnost a otěruvzdornost. Vnější rozměry 40 x 

33 x 11 cm. Vnitřní rozměry každé části 38 x 32 x 5 cm, s vnitřní úhlopříčkou 47 cm. Uši mají středem výšku 

cca 12 cm. 

  



Pánské kožené opasky 

Originální kožené pánské opasky WILDSKIN jsou ručně vyrobené z pravé italské hovězinové usně a jsou 

typické svojí texturou zdůrazňující přírodní charakter použitého materiálu. Masivní a elegantní přezky použité 

na kožených opascích pro muže jsou provedené v povrchové úpravě starozinku nebo kouřového niklu a 

skvěle doplňují kvalitní provedení opasků.   

 

Pánské opasky klasické 

 

Pánské opasky do riflí 

      

Dárkové balení na opasek 

  



Pánské kožené peněženky 

Originální kožené pánské peněženky značky WILDSKIN vyrábíme z pravé italské hovězinové usně.  Jsou 

precizně zpracovány do posledního detailu a mají dostatek praktických přihrádek na karty a na přehlednou 

úschovu bankovek a vnitřní výbava zahrnuje mincovku. Ruční výroba peněženek Wildskin nabízí klasická 

provedení jako je černá kožená peněženka nebo varianty pánské kožené peněženky hnědé. 

 

 

Dolarovka s výklopným klipem 

 Jednoduchá peněženka - dolarovka, která vám poslouží k uchování bankovek, mincí a několika karet. 

Peněženka je vybavena italským, výklopným klipem, který usnadňuje vkládání bankovek. Lícová strana je 

zhotovena z vybraných italských usní, vnitřní podlep je z velurových nebo teletinových usní. Rozměry: šířka 

115 mm, výška 85 mm. Logo WILDSKIN je provedené reliéfní ražbou. 

 

Kožená peněženka GORDON 

Malá peněženka, která přijde vhod každému, kdo si vystačí s pár kartami, trochu drobnými a několika 

bankovkami ( ideálně, co nejvyšší hodnoty ). A najde se i malá záložka na tajné fotografie a průkazky. Jinak 

potěší kvalitní hovězinová useň, precizní zpracování a standardní dvouletá záruka. Logo WILDSKIN na čelní 

straně je provedeno reliéfní ražbou.Rozměry peněženky: 11 x 9 x 2,5 cm. 

  



 

 

Pánská kožená peněženka se zápinkou 

Pánská peněženka z pololesklé kůže. Vnější zápinka se postará o tom, aby vám nevypadávaly karty a doklady. 

Vnitřní výbava zahrnuje mincovku, šest přihrádek na karty, slídovou záložku na větší doklad a dvě přihrádky 

na bankovky. Logo WILD SKIN na čelní straně je provedeno reliéfní ražbou. Vnější rozměry: 12,5 x 9,5 x 2 cm. 

 

Peněženka s řetízkem 

Peněženka je zhotovená z černé hovězinové kůže s jemnou strukturou, doplněná o řetízek délky 50 cm, který 

lze od peněženky odepnout. Na konci řetízku je karabina a také kožené poutko za opasek, se zapínáním na 

druk. Vnitřní vybavení - dvě záložky na bankovky, jedna další záložka s kapsami na tři kreditní karty, jedna 

samostatná kapsa na kreditní kartu a jedna přihrádka na mince uzavíratelná na zip. Vnější rozměr 16,5 x 9 

cm. Kvalitní ruční zpracování. 

  



Kožená pouzdra, kapsy 

Kožená pouzdra na mobily a tablety, kožené kapsy na opasky a kožené obaly na cigarety nebo zapalovače. 

Ruční práce, precizní provedení a použití kvalitní hovězinové usně pro perfektní výsledek. Praktické a 

elegantní kožené doplňky pro pány na každý den. Vhodné jako originální dárek pro muže.  

 

Kapsa na doklady z pravé kůže 

 Originální kapsa na doklady, peněženku, kreditní karty, cigarety, atd. Vyrobená z hovězinové usně v několika 

barevných odstínech.Zajímavá je konstrukce kapsy, kde přední a zadní díl je spojený propleteným řemínkem. 

Zavírání aktovkovým zámkem. Logo WILD SKIN - kovový odlitek. Uchycení k opasku 2 koženými poutky. 

Vnitřní rozměr: 125 x 100 x 30 mm 

 

Kožená kapsa na doklady 

Kapsa na doklady, peněženku, kreditní karty, cigarety, atd. Vyrobená z pravé hovězinové usně. Zavírání 

aktovkovým zámkem. Logo WILD SKIN - kovový odlitek. Na zadní straně jsou dvě kožená poutka pro uchycení 

kapsy na opasek. Vnější rozměr: 145 x 100 x 45mm. Vnitřní rozměr: 125 x 80 x 30 mm. 

  

https://www.wildskin.cz/pouzdra-na-mobil-a-tablet/
https://www.wildskin.cz/kapsy-na-opasek/
https://www.wildskin.cz/obal-na-cigarety-2/


Reklamní předměty 
Reklamní a dárkové předměty na zakázku. Velký výběr promo zboží jako jsou klíčenky, medaile, odznaky 

a náramky na míru. Použití kvalitních materiálů a možnost zakázkové ražby dle požadavků zákazníka je 

samozřejmostí. 

 

Branding 

        

Zajímavá, elegantní a cenově dostupná varianta provedení loga na dárkových předmětech, která nabízí velmi 

přesné provedení detailů loga a jednoduchou aplikaci na hotové výrobky. Zinkový odlitek s volitelnou 

povrchovou úpravou - starozinek, staromosaz, staroměď, ponikl, možnost doplnění ručním barvením 

grafického motivu. Na rubu znaku je zalitý nýt nebo trn pro upevnění na výrobek. Minimální množství od 50 

ks. Cena znaku 15-30 Kč. Příprava - licí forma a model znaku cca 900 Kč. Orientační dodací termín cca 2-3 

týdny. Pouze ilustrační foto. Přesnou cenu a dodací podmínky připravíme na požádání na základě dodaných 

grafických podkladů. 

 

 

Dárkové balení 

 

Dárkové obaly z černého matného papíru. Plechové obaly na opasky s možností ražby loga. 

 

  

https://www.wildskin.cz/klicenky/
https://www.wildskin.cz/klicenky/
https://www.wildskin.cz/odznaky/
https://www.wildskin.cz/naramky/


Klíčenky 

 

 

Kožené klíčenky 

Kožené klíčenky vyrábíme z hovězinové usně, jednovrstvé z kůže síly 3,0 - 3,5 mm, dvouvrstvé z kůže o síle 2 

mm plus podlep. Tvar klíčenky vychází ze zadání klienta a nebo lze využít naše výsekové nože. Nabízíme 

mnoho barevných variant a různé typy klíčenkových kroužků a karabinek. Provedení zakázkového loga 

slepotiskem nebo ražbou přes folii. Zdarma zhotovíme animaci klíčenky. 

Kovové klíčenky s logoprintem 

Kovové klíčenky s logoprintem vyrábíme z nerezové oceli. Plnobarevný grafický motiv formou logoprintu s 

transparentní ochrannou pryskyřicí. 

Kovová, odlévaná klíčenka 2D 

Dvourozměrné, odlévané klíčenky vyrábíme ze zinkové slitiny s volitelnou povrchovou úpravou - starozinek, 

staromosaz, staroměď, ponikl. Grafický motiv lze i ručně dobarvit. Nabízíme různé typy klíčenkových kroužků 

a karabinek. 

Plastové, pryžové klíčenky 

Zakázkově odlévané klíčenky z plastu nebo gumy nabízejí možnost plnobarevného provedení loga nebo i 

trojrozměrnou verzi výrobku klienta. Nabízíme různé typy klíčenkových kroužků a karabinek. Možnost potisku 

sítotiskem, např. kontaktní údaje, atd.. Zdarma zhotovíme animaci klíčenky. 

  



Medaile 

 

Kožená medaile 

Kožené medaile libovolných tvarů a barev vyrábíme z hovězinové usně o síle 3,5 mm, provedení grafického 

motivu a textů slepotiskem nebo ražbou přes folii. Nabízíme různé typy stuh a potištěných popruhů. Lze 

využít již hotové výsekové tvary nebo si objednat požadovaný tvar a velikost medaile. 

Kovová, odlévaná medaile 

Zakázkově odlévané medaile libovolných tvarů vyrábíme ze zinkové slitiny s volitelnou povrchovou úpravou - 

starozinek, staromosaz, staroměď, ponikl. Grafický motiv lze i ručně dobarvit. Nabízíme různé typy stuh a 

potištěných popruhů. 

 

Náramky 

         

          

Náramek je zhotovený z probarvené, hovězinové usně volitelné barvy. Texty nebo grafický motiv je 

provedený ražbou nebo ražbou přes barevnou folii. Náramek lze případně doplnit zakázkovým kovovým 

znakem. Zapínání kovovým drukem pro dvě velikosti zápěstí. 

  



Odznaky 

       

 

Zinkový odlitek s volitelnou povrchovou úpravou - staromosaz, starozinek, staroměď a ponikl, možnost 

doplnění logoprintem nebo ručním barvením grafického motivu. Na rubu odznaku je kolmo zalitý trn. Odznak 

se zapíná pomocí protikusu s pružným pérkem. 

        

Odznak z nerezové oceli s volitelnou povrchovou úpravou, doplněný nalepeným logoprintem s plnobarevným 

grafickým motivem. 

 

Restaurace a bary 

       

           

Kasírky, obaly na kasírku a účtenky, kožené prostírání, podtácky s logem, obaly na nápojové i jídelní lístky. 

  



Zakázková ražba 

        

         

Na naprostou většinu našich výrobků můžeme formou reliéfní ražby umístit Vámi požadovaný monogram 

nebo jiný text. Na fotografiích je ukázka bezpatkového písma výšky 9 mm, s českou diakritikou, které 

požíváme pro sazbu textu a následnou ražbu na zvolený výrobek.  

Můžeme také nabídnout ražbu grafického motivu - znak, logotyp, nápis apod. Cena výroby hořčíkové raznice 

o velikosti nepřesahující obsah 25 cm2 (např. 5x5 cm) je 500 Kč. Můžeme samozřejmě vyrobit také větší 

raznici, jejíž cenu ale stanovíme individuálně na základě odsouhlaseného grafického návrhu a animace. 

  



Dokladovky Policie ČR, Celní správy ČR, 
zakázkové služební odznaky 

 

Obaly Policie ČR, SKPV ČR, Celní správa ČR. 

Obaly na odznak a průkaz Policie ČR, SKPV ČR (služba kriminální policie a vyšetřování) a Celní správy ČR. 

Nabízíme několik variant v různém provedení a vybavení. Od jednoduchého obalu na odznak se zavěšením na 

krk, po dokladovku s mincovkou, klopou a přihrádkou na bankovky. Použitým materiálem je pravá 

hovězinová kůže. Ruční zpracování. 

 

Zakázkové dokladovky a obaly  

Můžeme vyrobit také dokladovku a obal na jakýkoliv zhotovený služební odznak, např. Městské policie, 

bezpečnostní agentury atd. 

 



Zakázkové služební odznaky  

Nebo můžeme zajistit výrobu služebního odznaku včetně grafického návrhu a provedení. 

 

 

 

 
 


