
PORTFEL SECRID MINIWALLET SAFFIANO
OLIVE

Kod produktu: PSEMINIORx



PORTFEL SECRID MINIWALLET SAFFIANO olive

Secrid Miniwallet wykonany z miękkiej włoskiej skóry w kolorze oliwkowym. Skóra saffiano
to rodzaj obróbki skóry naturalnej i ekologicznej, który opatentował dom mody Prada.

Proces ten  polega na włożeniu skóry, do specjalnej maszyny, która jest rozgrzana do
temperatury 74℃. Następnie skóra jest przez około 10–15 sekund dociskana prasą, która

wyciska charakterystyczny dla niej, kratkowany wzór. Na koniec powierzchnię
sprasowanej skóry pokrywa się warstwą wosku. Dzięki temu staje się ona trwała,

sztywna i mniej podatna na zabrudzenia.

Ten wręcz miniaturowy portfel z bogatym skórzanym wnętrzem zmieści w sobie
wizytówki, karty i banknoty.

Portfel ma wymiary 65x102x21mm, waży jedyne 72 gramy, zmieści się bez problemu
w kieszeni spodni, marynarki czy w niewielkiej torebce.

W aluminiowej części w kolorze piaskowym, tzw. Cardprotector można umieścić do 6 kart
a dodatkowe w części skórzanej.

Wszystkie portfele holenderskiej marki Secrid posiadają bezpieczną powłokę aluminiową,
tzw. Cardprotector, która chroni umieszczone w nim karty kredytowe przed zdalną

kradzieżą danych bankowych, a także przed ich zarysowaniem czy złamaniem.

W Cardprotector można umieścić również inne plastikowe karty jak np. dowód osobisty,
prawo jazdy czy karty rabatowe.

Dzięki innowacyjnemu systemowi otwierania jednym ruchem, poprzez przeciągniecie
dolnego guzika wszystkie umieszczone wewnątrz Cardprotector karty ustawiają się jedna

nad drugą, co pozwala na proste i szybkie wyjęcie tej właściwej, bez ryzyka ich
wypadania.

Do produkcji portfeli Secrid zaangażowani zostali najlepsi holenderscy wytwórcy, dbając
o użycie najwyższej jakości materiałów, w trosce o ochronę środowiska i komfort pracy.

 

UWAGA! Już teraz każdy egzemplarz portfela Secrid ma nadany i umieszczony wewnątrz
unikalny numer seryjny, wygrawerowany po wewnętrznej stronie Cardprotectora. Ten kod

daje informacje o osobistej historii każdego portfela - od momentu kiedy portfel został
wyprodukowany, przetestowany oraz w jakim miejscu i punkcie sprzedany. Kiedy jego



użytkownik zdecyduje się zarejestrować portfel na www.secrid.com/register, ten kod jest
również skorelowany z właścicielem, co daje dowód autentyczności i dodatkowy, trzeci rok

gwarancji. Unikalny kod służy również do sprawdzenia, czy dany produkt jest oryginalny
oraz czy nie została zgłoszona jego kradzież.

Kolory i wykończenia: zielony

http://www.secrid.com/register

