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Dámský letní klobouk z polyesterové tkaniny s
modrými a bílými proužky. S mašlí. Ø 45 cm.
Baleno v polyetylenovém sáčku.
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Plážová osuška z poly – bavlny (80 % bavlna, 20 %
polyester) s třásněmi. Modré a bílé proužky. Rozměr:
75 x 170 cm. Baleno v polyetylenovém sáčku.

Plážová taška z pletené přírodní sítiny. Jutové rukojeti. Pohodlná a trendy na léto, perfektní pro použití ve městě nebo den strávený u 
moře. Rozměr: 38 x 12 x 32h cm (bez rukojetí). Včetně úložného bavlněného sáčku.
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CL2131R

CL2131P

CL2131Y

CL2131E

Pruhovaná taštička z poly – bavlny s poutkem na zápěstí a uzavíráním na zip. Vnitřní kapsička s uzavíráním na zip. Baleno v 
transparentním polyetylenovém sáčku. Rozměr: 25 x 18 cm .

CL2140R

Plážová osuška z poly – bavlny (80 % bavlna, 20 % polyester) s třásněmi. Vzor proužky. Rozměr: 75 x 170 cm. Baleno v 
polyetylenovém sáčku.
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Dámská kabelka přes rameno v dvoubarevném modrobílém provedení ze syntetické tkaniny s efektem saffiano. Uzavírání na dva 
zipy. Rozměr: 19,5 x 7 x 12 cm. Baleno v sáčku z netkané textilie .
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Kabinová trolej z bavlny „stone wash“. Zavazadlo
splňující normy hlavních leteckých společností.
Aluminiová teleskopická rukojeť. Horní a boční
vypolstrované rukojeti. Široká přední kapsa se
zavíráním na zip. Vnitřní podšívka s potiskem
LAVILLE PARIS. Kapacita: 42 l. Hmotnost: 1,45 kg.
Rozměr: 52 x 35 x 20 cm.

Cestovní/ plážová termo kosmetická etue z
bavlněné tkaniny canvas. Zdobená výšivkou
LAVILLE PARIS vintage. Uzavírání na zip. Dvě
rukojeti. Rozměr: 23 x 15 x 15h cm.

LP2000

CP2233
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Námořnický vak Laville Paris s uzavíráním na
skluzavku a ramenním popruhem. Realizovaný
ze dvou odstínů šedé poly – bavlny. Zdobený
elegantním potiskem LAVILLE PARIS vintage.
Rozměr: h. 50 x Ø 30 cm.

CP2231

CP2232

CP2230

Cestovní taška Laville Paris s uzavíráním na
zip a vypolstrovanými rukojeťmi. Realizovaný
ze dvou odstínů šedé poly – bavlny. Zdobená
elegantním potiskem LAVILLE PARIS vintage.
Rozměr: 49 x 34 x 20 cm.

Termo kosmetická etue Laville Paris s uzavíráním
na zip. Realizovaný ze dvou odstínů šedé poly –
bavlny. Zdobená elegantním potiskem LAVILLE
PARIS vintage. Rozměr: 22,5 x 14 x 15 cm.
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CP3231E

CP3231G
Pruhovaná plážová taška, 50 % juta a 50 % bavlna. Zdobená elegantním potiskem LAVILLE PARIS vintage. Uzavírání na magnetku. 
Rozměr: 40 x 40 x 12 cm. Baleno v kartonové krabičce Laville Paris.
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Plážová taška, 50 % juta a 50 % bavlna. Zdobená
elegantním potiskem LAVILLE PARIS vintage.
Uzavírání na magnetku. Rozměr: 40 x 40 x 12 cm.
Baleno v kartonové krabičce Laville Paris.

CP3232A

CP3232V

CP3232P

CP3232Y
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Plážová bavlněná osuška Laville Paris s béžovým logem na proužku. Barva
oranžová. Rozměr: 80 x 160 cm (+ 3 cm třásně po straně). Hmotnost: 370 g/m2.
Baleno v polyetylenovém sáčku.
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Dámská peněženka realizována ze syntetické tkaniny s efektem saffiano. Uzavírání na patentní knoflík. Přihrádka na mince, 
bankovky, karty a kreditní karty. Rozměr: 19 x 3 x h 9,5 cm. Modrá. Baleno v dárkové kartonové krabičce .

Kabelka/ psaníčko s řetízkem přes rameno
ze syntetické tkaniny s efektem franzino.
Rozměr: 17 x 8 x 13,5 cm. Modrá. Baleno v
dárkové krabičce.
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HB9741

Modrobílý plážový šátek z polyesteru s logem Baldinini na kovovém štítku zlaté barvy. Rozměr: 160 x 50 cm. Baleno v dárkovém 
kartonovém pouzdře.

CB1732B

CB0741B

CB1731B

Bucklet kabelka mini na zápěstí z polyesteru
s efektem juta. Vnitřní podšívka. Detaily a
rukojeť z PVC v kontrastní modré barvě.
Rozměr: 15 x 21 cm.

Plážová taška z polyesteru s efektem juta.
Vnitřní podšívka. Detaily a rukojeť z PVC v
kontrastní modré barvě. Rozměr: 40 x 13 x
31 cm.

Dámský dvoubarevný plážový klobouk s
širokou krempou. Modrá/bílá. Baleno v
polyetylenovém sáčku.
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Bucklet kabelka mini na zápěstí z polyesteru 
s efektem juta. Vnitřní podšívka. Detaily a 
rukojeť z PVC v kontrastní červené barvě. 
Rozměr: 15 x 21 cm.

Plážová taška z polyesteru s efektem juta.
Vnitřní podšívka. Detaily a rukojeť z PVC v
kontrastní červené barvě. Rozměr: 40 x 13
x 31 cm.

CB1732R

CB1731R
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Plážová osuška ze 100 % bavlny. Kratší strany zakončeny třásněmi. Modročervené žakárové pruhy. Baleno v polyetylenovém 
sáčku. Rozměr: 90 x 180 cm.
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CB3730

Batoh „business“ z nylonu. Uzavírání na kovový zip se dvěma jezdci s logem Baldinini. Dvě přední kapsy. Organizovaný vnitřek s 
přihrádkou na notebook a elastickou kapsou na zip. Podšívka z polyesteru. Průchozí otvor pro cestovní trolej, postranní kapsy na
předměty s elastickým okrajem. Rozměr: 26 x 12 x 37h cm. 

CB2720B

CB2720V

Pánská peněženka/ pouzdro na kreditní karty 
realizována z PVC. Přihrádka na mince s 
uzavíráním na zip. Rozměr: 13,50 x 0,5 x 9 cm. 
Baleno v dárkové krabičce.
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Kosmetická etue z nylonu se zlatě – kovovým zipem, detaily z eko – kůže. Rozměr: 30 x 14 x 10 cm. 
Baleno v sáčku z netkané textilie.



SB1700

Cestovní polštářek Baldinini. Vyrobený z měkkého materiálu (polyuretanu) k dokonalému přizpůsobení a pohodlí. Celoplošný 
potah s logem (95 % polyester, 5 % spandex). Baleno úložném sáčku. Rozměr: 30 x 27 x 15 cm .

SB2730

Cestovní skládací batoh s vnitřní kapsou.
Regulovatelné ramenní popruhy síťoviny.
Rozměr: 29 x 42 x 18 cm. Prodejné jako mix
tří různých barev. Minimální prodejné
množství kartón 36 ks (12 ks od každé
barvy).
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Plážové psaníčko ZOPPINI použitelné k zabezpečení vašeho telefonu na pláži nebo u bazénu. Měkký a odolný materiál zajišťuje
maximální ochranu před pískem, krémy, prachem a stříkající vodou. Pouzdro realizované ve stylu peněženky pojme telefony do
velikosti 5,7“. Má 3 přihrádky na karty a bankovky a 2 uzavíratelné vnitřní kapsy k oddělení klíčů nebo mincí od telefonu, které by
ho mohly poškrábat. Průhledné okénko umožňuje používat dotykovou obrazovku. Rozměr: uzavřené 10,5 x h.19 cm. S praktickým
poutkem na zápěstí. Baleno v dárkové krabičce.

CZ1882R

CZ1882C
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CZ1881N

CZ1881E

CZ1881G

Sluneční brýle ZOPPINI s obrubou z pšeničné slámy. Čočky s ochranou UV 400. Dárková krabička s certifikací FSC .
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CZ1881T

CZ1881B

CZ1881T

CZ1881R

CZ1881B

CZ1881N

CZ1881E

CZ1881G

Sluneční brýle ZOPPINI s obrubou z pšeničné slámy. Čočky s ochranou UV 400. Dárková krabička s certifikací FSC .
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Opasek z pravé kůže DOUBLE FACE, dvoubarevný,
oboustranná přezka s matně černou povrchovou
úpravou. MADE IN ITALY. Délka: 120 cm/ h 3,4 cm.
Baleno v dárkové krabičce.

CD2620

HD6750

Golfový deštník s konstrukcí a žebrováním ze
skelných vláken červené barvy, rukojeť s úchopem
z materiálu EVA, potah z polyesterového pongee v
institucionálních barvách. Rozměr: Ø 120 x 90 cm.

42 



CD2632

CD2631

CD2630

CD2633

CD2634

Sportovní taška z polyesteru 600D se dvěma předními kapsami se zapínáním na zip. Po stranách praktická síťovaná kapsa a kapsa
na boty se zapínáním na zip. Nastavitelný ramenní popruh a dvě rukojeti s vypolstrovaným úchopem. Rozměr: 60 x 24 x 28h cm.

Volnočasový batoh z polyesteru 600D s předními
praktickými odkládacími kapsami se zapínáním na
zip. Hlavní přihrádka s otevíráním na zip se dvěma
jezdci je vybavena kapsou na notebook. Boční kapsy
na předměty s elastickým okrajem a kapsou na boty
na spodní straně. Polstrované a nastavitelné
ramenní popruhy. Rozměr: 39 x 30 x 50h cm.

Batoh z polyesteru 600D. Hlavní kapsa s uzavíráním
na šňůrku a přední dvě kapsy se zapínáním na zip.
Rozměr: 37x47 h cm.

Ledvinka z polyesteru 600D. Přední kapsa, široká
hlavní kapsa a třetí kapsa se zapínáním na zip.
Nastavitelný opasek. Rozměr: 23 x 5 x 14h cm (L.
122 cm včetně opasku).

Taštička přes rameno z polyesteru 600D. Přední a
zadní kapsa se zapínáním na zip. Uvnitř malá kapsa
se zapínáním na zip. Nastavitelný ramenní popruh.
Rozměr: 22 x 5 x 25h cm.
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Čepice se 6 panely ze 100 % bavlněného kepru.
S předem zakřiveným. Univerzální velikost a
nastavitelné zavírání.

Sportovní/ běžecký opasek z elastického materiálu (95 % polyester, 5% spandex) s dvěma kapsami se zavíráním na zip. 
Pogumované zipy. Nastavitelná velikost. Baleno v dárkové krabičce. Černá barva.

SD0641

HD8630N

HD7632N

HD8630N

Cestovní trolej ABS 20“, 4 kolečka, horní a
boční rukojeť s vypolstrovaným úchopem,
výsuvná dvojitá trolej s aretací. Integrovaný
zámek na číselnou kombinaci TSA. Barva černá.
Rozměr: 54 x 36 x 22 cm (Kapacita 47 l).

Cestovní trolej ABS 24“, 4 kolečka, horní a
boční rukojeť s vypolstrovaným úchopem,
výsuvná dvojitá trolej s aretací. Integrovaný
zámek na číselnou kombinaci TSA. Barva černá.
Rozměr: 64 x 24,5 x 40 cm (Kapacita 77 l).
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Jednokomorová láhev z nerezové oceli 304. 
Objem: 500 ml. Rozměr: Ø 7,5 x 22 cm. V 
dárkové krabičce. Barva šedá.

Brašna na kolo s průhledným okénkem na
mobilní telefon ANDE. Černá barva. Materiál:
polyester 600D. Pogumované dno. Rozměr:
20 x 11 x 9 cm.

CA1330

CA0300G
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Termo taška ANDE dvoubarevná, různé přihrádky,
boční síťovaná kapsa, rukojeť, uzavírání na zip,
z polyesteru 210 D. Rozměr: 25,5 x 18,5 x 23,5 cm.

CA2330

SA1331

CA2331

Velká termotaška ANDE, se zapínáním na zip.
Realizována z materiálu polycanvas 600D. Rozměr:
41 x 26 x 38,5 cm.

Termo batoh ANDE se širokým otvíráním na
zip. Černá barva. Vnější strana z polyesteru
600D, vnitřní strana z 3 mm PE a podšívkou z
PEVA materiálu. Polstrované a nastavitelné
ramenní popruhy. Rozměr: 45 x 30 x 14 cm.
Kapacita 20 l. Baleno v polyetylenovém sáčku.
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Kempingový přístřešek. Ideální pro ochranu osob a předmětů před slunečními paprsky. Rychlá montáž . S úložným pouzdrem. 
Rozměr: uzavřený Ø 66 cm. Rozměr: otevřený 126 x 205 x 93h cm. 

CA1302

Houpací síť z ultralehkého materiálu pro jednu
osobu. Obsahuje kovové tkaničky a karabinky na
zavěšení. Snadno se skládá do úložného sáčku.
Rozměry: 260 x 130 cm.

CA1301
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CA2340C

CA2340

Froté plážový ručník ANDE 100 % bavlny. Zpracování
ton v tónu žakárový efekt „fouta“. Kratší strany
zakončeny třásněmi. Rozměr: 70 x 150 cm. Hmotnost:
290 g/m2. Baleno v polyetylenovém sáčku.
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Padelová raketa ze skelných vláken a vnitřní strukturou z EVA materiálu.
Ideální pro hráče padelu, kteří hledají dobře ovladatelnou raketu s
vysokou úrovní kontroly nad svými údery. S touto raketou si užijete
příjemnou a zábavnou hru. Má vynikající rovnováhu mezi kontrolou a
silou díky rámu ze skelných vláken/ EVA a také optimálnímu rozložení a
velikosti otvorů. Skvělá ovladatelnost je dána hmotností, tvarem slzy,
nízkému vyvážení, povrchu ze skelných vláken, který poskytuje lepší
tlumení nárazů a rychlost míči. Hmotnost: 355 g. Rozměr: 46 x 26 x 3,8
cm. Vyvážení: 275 mm. Úložná taška na raketu přes rameno z polyesteru
600D se zapínáním na zip. Rozměr: dno 52 x 26 x 6 cm.
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P R O F U M I  P E R  A M B I E N T E

C O L L E Z I O N E

M A D E  I N  I T A L Y

SAINT BARTH

POSITANO

SANTORINI

SAINT TROPEZ

Pomeranč | Červené ovoce | Rebarbora

Sladký pomeranč | Citronová tráva | Mirabelková švestka | Kakaový 
bob

Růžový grapefruit | Žlutý meloun | Zelené jablko | Fialka

PBYRC0018
Osvěžovač vzduchu s dřevěnými tyčinkami. Vůně 100 ml: Saint Tropez, Positano, Saint Barth, Santorini. Prodejné pouze jako mix čtyř různých vůní.

Bergamot | Sladký pomeranč | Cist ladanový
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Sportování Auto

Domácí práce Wellness & Fitness

Zábava Venkovní práce

Koupelna Piknik

Hygienicky uzavíratelný 
systém

Víceúčelová podložka Footsy realizována z materiálu EVA. Ochrání chodila nebo kolena před mokrem, nečistotami a uklouznutím. 
Zajistí větší komfort a hygienu. Použití při mnoha činnostech. Její tvar a velikost dovoluje mít jí všude se sebou. Možnost 
personalizace logem. Rozměr: 33 x 1,5 x 39 cm (zavřená). Prodejné pouze jako mix různých barev: tmavě modrá, zelená, červená,
bílá, světle modrá.

FOOTSY

HN8980G

HN8980E

HN8980B

CN0900C

Bambusové kulaté řezací prkénko. Rozměr: Ø
25 cm. Baleno v dárkové kartonové krabičce.

Pohodlná cestovní sada složená z masky na oči na spaní a opěrky hlavy. Ideální k odpočinku během cesty. Uzavírání se na zip. 
Rozměr: 22 x 16 cm. Baleno v dárkové kartonové krabičce .
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