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KURTKI OCIEPLANE I PŁASZCZE



INFORMACJA O KOLORACH 

W naszym katalogu przedstawiamy odzież             
w sugerowanych kolorach. Jako producent 
mamy moż l iwość wykonania produktów w 
każdym z dostępnych kolorów. Możemy 
również użyć innych rodzajów skóry oraz innych 
podszewek i suwaków.  

Zarówno kolory, jak i i struktura skóry widoczne 
na zdjęciach nie zawsze odzwierciedlają stan 
rzeczywisty. Niektóre modele mogą sprawiać 
wrażenie bardziej matowych lub jaskrawych          
w zależności od typu monitora lub urządzenia,          
z którego w tym momencie korzystasz. W razie 
wątpliwości, prosimy o kontakt.

JAKOŚĆ ZDJĘĆ 

W katalogu używamy zdjęć o zredukowanej 
jakości obrazu. Jeżeli chcesz zobaczyć zdjęcia 
produktów w wysokiej rozdzielczości, prosimy o 
kontakt.  

KONTAKT Z NAMI  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, 
możesz do nas napisać lub zadzwonić.  

hello@lafenice.pl    

602 350 537 



Ten katalog zawiera: 

KURTKI OCIEPLANE 
PŁASZCZE 

> Zobacz pozostałe katalogi <

https://lafenice.pl/katalog/
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MATRIX
PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca półmatowa. 
Kolor na zdjęciu: czarny
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DALIA

Taliowany płaszcz z kapturem wykonany z 
miękkiej i lekkiej jagnięcej skóry. Model ten 
wyróżnia metaliczny odcień nadający lekki 
połysk. Wnętrze kaptura wykonane zostało ze 
skóry perforowanej. Płaszcz doskonale 
sprawdza się zarówno w stylizacji eleganckiej, 
jak i sportowej.

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca z lekkim połyskiem. 
Kolor na zdjęciu: metallic silver
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DALIA

Taliowany płaszcz z kapturem wykonany z 
miękkiej i lekkiej jagnięcej skóry. Model ten 
wyróżnia metaliczny odcień nadający lekki 
połysk. Wnętrze kaptura wykonane zostało ze 
skóry perforowanej. Płaszcz doskonale 
sprawdza się zarówno w stylizacji eleganckiej, 
jak i sportowej.

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca z lekkim połyskiem. 
Kolor na zdjęciu: metallic blue



EMMA L.

Wnętrze kaptura wykończone zostało czarną 
dzianiną, co jest atutem w chłodne dni. 
Wyjątkowa linia cięć, szeroki pas i 
asymetrycznie umiejscowiony suwak to 
cechy wyróżniające ten model na tle innych 
płaszczy ze skóry. Standardowo model ten 
szyjemy w kolorach metalicznych: 
wiśniowym, srebrnym, niebieskim oraz zielonym.
Jeżeli zamawiasz go w kolorze 
czarnym, użyjemy skóry półmatowej (bez 
połysku). 

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca z lekkim połyskiem. 
Kolor na zdjęciu: metallic cherry



SABA

Płaszcz z kapturem wykonany z miękkiej i lekkiej 
skóry jagnięcej. Model ten wyróżnia metaliczny 
odcień nadający lekki połysk. Wnętrze 
kaptura wykonane zostało ze skóry 
perforowanej. Płaszcz nie jest taliowany, dzięki 
czemu uzyskujemy tzw. efekt over-size.

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca z lekkim połyskiem. 
Kolor na zdjęciu: metallic blue



SABA

Płaszcz z kapturem wykonany z miękkiej i lekkiej 
skóry jagnięcej. Model ten wyróżnia metaliczny 
odcień nadający lekki połysk. Wnętrze 
kaptura wykonane zostało ze skóry 
perforowanej. Płaszcz nie jest taliowany, dzięki 
czemu uzyskujemy tzw. efekt over-size.

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca z lekkim połyskiem. 
Kolor na zdjęciu: metallic cherry



SABA

Płaszcz z kapturem wykonany z miękkiej i lekkiej 
skóry jagnięcej. Model ten wyróżnia metaliczny 
odcień nadający lekki połysk. Wnętrze 
kaptura wykonane zostało ze skóry 
perforowanej. Płaszcz nie jest taliowany, dzięki 
czemu uzyskujemy tzw. efekt over-size.

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca z lekkim połyskiem. 
Kolor na zdjęciu: metallic green



SCARLET

Lekko talioway płaszcz wykonany z 
półmatowej, miękkiej i lekkiej skóry jagnięcej. 
Suwak umieszczony został asymetrycznie, a 
wnętrze kaptura częściowo wykończone 
dzianiną. Długość rękawów płaszcza można 
regulować poprzez podwijanie ich. 

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca półmatowa. 
Kolor na zdjęciu: blue



AMELIA B.

Elegancki, taliowany, nieco krótszy płaszcz 
wykonany z półmatowej skóry jagnięcej, która 
wyróżnia się swoją miękkością i lekkością. 
Zapinany na ukryty suwak i wykończony 
dekoltem typu chanel. Na froncie płaszcza 
znajdują się dekoracyjne zatrzaski a cały wyrób 
wyróżniają elementy ze skóry perforowanej. 

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca półmatowa. 
Kolor na zdjęciu: blue sky



AMELIA L.

Elegancki, taliowany, długi płaszcz wykonany z 
półmatowej skóry jagnięcej, która wyróżnia się 
swoją miękkością i lekkością. Zapinany na 
ukryty suwak i wykończony kołnierzem na 
stójce. Na froncie płaszcza znajdują się 
dekoracyjne zatrzaski a cały wyrób wyróżniają 
elementy ze skóry perforowanej. 

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca półmatowa. 
Kolor na zdjęciu: taupe



AMELIA

Elegancki, taliowany płaszcz wykonany z 
półmatowej skóry jagnięcej, która wyróżnia się 
swoją miękkością i lekkością. Zapinany na 
ukryty suwak i wykończony kołnierzem na 
stójce. Na froncie płaszcza znajdują się 
dekoracyjne zatrzaski a cały wyrób wyróżniają 
elementy ze skóry perforowanej. 

PŁASZCZ SKÓRZANY

Skóra jagnięca półmatowa. 
Kolor na zdjęciu: vosk rosso

HANDMADE 
MODEL W TYM KOLORZE 
W Y R ÓŻN I A S IĘ RĘC Z N I E 
RRZYCIEMNIANYMI SZWAMI. 



ŻANETA

Taliowana, przedłużona kurtka typu parka z 
miękkiej skóry jagnięcej w metalicznym kolorze 
nadającym jej lekki połysk. Dzięki stałemu 
ociepleniu włókniną ekologiczną 
wysokopuszystą (tzw. eko-puchem) zyskuje na 
funkcjonalności w chłodne dni. Naturalne futro 
lisie w kolorze srebrnym, którym wykończony 
jest kaptur, można odpiąć. Możliwe jest 
również wykończenie futrem z jenota.  

KURTKA SKÓRZANA OCIEPLANA

Skóra jagnięca z lekkim połyskiem. 
Kolor na zdjęciu: metallic silver

KURTKA OCIEPLANA



DIXI

Taliowana, przedłużona kurtka wykonana z 
półmatowej, miękkiej i lekkiej skóry jagnięcej. 
Dzięki stałemu ociepleniu ekologiczną 
włókniną wysokopuszystą (tzw. eko-puchem) 
zyskuje na funkcjonalności w chłodne dni. 
Naturalne futro lisie w kolorze srebrnym, którym 
wykończony jest kaptur, można odpiąć. 
Możliwe jest również wykończenie futrem z 
jenota.  

KURTKA SKÓRZANA OCIEPLANA

Skóra jagnięca półmatowa. 
Kolor na zdjęciu: snow rosso

KURTKA OCIEPLANA



DORIS

Taliowana, przedłużona kurtka wykonana z 
półmatowej, miękkiej i lekkiej skóry jagnięcej. 
Dzięki stałemu ociepleniu ekologiczną 
włókniną wysokopuszystą (tzw. eko-puchem) 
zyskuje na funkcjonalności w chłodne dni. 
Naturalne futro lisie w kolorze srebrnym, którym 
wykończony jest kaptur, można odpiąć. 
Możliwe jest również wykończenie futrem z 
jenota.  

KURTKA SKÓRZANA OCIEPLANA

Skóra jagnięca półmatowa. 
Kolor na zdjęciu: rosso

KURTKA OCIEPLANA



LA FENICE® to marka firmy 
TOP-SKÓR PPUH AGNIESZKA TRACZYK 

Ul. Warneńska 11a/1, 26-600 Radom 

KONTAKT: 
602 350 537 

hello@lafenice.pl 

www.lafenice.pl

Zobacz również inne nasze katalogi: 

KURTKI DAMSKIE 
KURTKI MĘSKIE 

KURTKI OCIEPLANE 
PŁASZCZE 
SPODNIE 

SPÓDNICE 
SZORTY 

GORSETY

https://lafenice.pl/katalog/

