
NAKŁADKI
I POKROWCE



Wygodnie oznacza lepiej! Forever Book Case Armor stawia na wygodę użytkowania i zaprojektowaną dla Ciebie fun-
cjonalność.  

ATUTY

SPECYFIKACJA

Dostępne kolory: czarny / złoty / srebrny / różowe-złoto Modelówka: szeroka oferta dostępnych modeli

 - Pokrowce wykonane z wytrzymałego plastiku z 
połyskiem dostępne w wielu najmodniejszych 
kolorach.

 - Wycięcie na głośnik umożliwia prowadzenie rozmów 
bez konieczności otwierania pokrowca.

 - Metalowa atrapa głośnika dodaje elegancji.
 - Łatwiejsze wyciąganie kart dzięki specjalnej 

profilowanej kieszonce.

 - Elastyczna nakładka żelowa idealnie dopasowuje się 
do telefonu oraz zapewnia ochronę jego brzegów.

 - Magnetyczne zapięcie ukryte wewnątrz etui 
zapobiega przypadkowemu otwarciu.

POKROWCE

Armor



Forever Crystal to nakładka sprawdzona w każdych warunkach. Bezpieczeństwo gwarantuje znak miliatry test 
MIL-STD 810G-516.6 

ATUTY

SPECYFIKACJA

Dostępne kolory: transparentny Modelówka: szeroka oferta dostępnych modeli

 - Powłoka, która zapobiega powstawaniu 
nieestetycznych śladów.

 - Wzmocniona konstrukcja narożników - shock 
proof.

 - Air Cushion technology.

NAKŁADKI



Forever Premio przeniesie Cię w świat wyjątkowego komfortu użytkowania i ochrony w wyższym standardzie.

ATUTY

SPECYFIKACJA

Dostępne kolory: czarny, granat Modelówka: szeroka oferta dostępnych modeli

 - Wewnętrzna wyściółka z mikrofibry
 - Powłoka soft-touch - chroni przed wyślizgnięciem się 

telefonu z dłoni

 - Osłony przycisków wykonane z elastycznego 
materiału

NAKŁADKI



NAKŁADKI

Nakładka Forever Basic to bazowy produkt dla tych, którzy stawiają w życiu na klasykę. 

ATUTY

SPECYFIKACJA

Dostępne kolory: czarny, transparentny Modelówka: szeroka oferta dostępnych modeli

 - Metalowe przyciski dodają elegancji.
 - Chropowata powierzchnia od wewnątrz, 

zapobiegająca efektowi „pocenia się” nakładki. 

 - Precyzyjne wycięcia na porty umożliwiają dostęp do 
podstawowych funkcji telefonu.



Forever Classic Leather Book to seria ręcznie wykonanych pokrowców ze skóry licowej. Elegancja produktu i najwyższa 
jakość idealnie wpisują się w Twój nieprzeciętny styl życia. 

SPECYFIKACJA

Dostępne kolory: czarny, brązowy Modelówka: iPhone 6 - 7/8 - X/XS - XR - XS Max
Samsung S7 - S8 - S9 

ATUTY

 - Ręcznie wykonane pokrowce z naturalnej skóry 
licowej dostępne w kolorze czarnym lub brązowym.

 - Obszerne potrójne kieszonki na karty oraz dodatkowa 
większa kieszeń umożliwiają przechowywanie 
najpotrzebniejszych dokumentów.

 - Wycięcie na głośnik umożliwia prowadzenie 
rozmów bez konieczności otwierania pokrowca.

 - Elastyczna nakładka żelowa idealnie dopasowuje się 
do telefonu oraz zapewnia ochronę jego brzegów.

 - Mocne magnetyczne zapięcie zapobiega 
przypadkowemu otwarciu.

 - Funkcja stand, umożliwia wygodne ustawienie 
pokrowca w pozycji poziomej i komfortowe oglądanie 
zdjęć czy filmów.

POKROWCE



Forever Gamma 2in1 Leather Book to seria ręcznie wykonanych pokrowców ze skóry licowej. Elegancja produktu i 
najwyższa jakość idealnie wpisują się w Twój nieprzeciętny styl życia. 

ATUTY

 - Ręcznie wykonane pokrowce z naturalnej skóry 
licowej dostępne w kolorze czarnym lub brązowym.

 - Komfortowe użytkowanie dzięki odczepianej nakładce 
wyposażonej w system magnesów.

 - Matowowe boki nakładki wyposażone w wypustki 
antypoślizgowe zwiększają przyczepność, a tył 
nakładki wykonany ze skóry nadaje jej elegancji.

 - Subtelna kieszonka na kartę.

 - Wycięcie na głośnik umożliwia prowadzenie 
rozmów bez konieczności otwierania pokrowca.

 - Magnetyczne zapięcie ukryte wewnątrz etui 
zapobiega przypadkowemu otwarciu.

 - Funkcja stand, umożliwia wygodne ustawienie 
pokrowca w pozycji poziomej i komfortowe 
oglądanie zdjęć czy filmów.

SPECYFIKACJA

Dostępne kolory: czarny, brązowy Modelówka: iPhone 6 - 7/8 - X/XS - XR - XS Max
Samsung S7 - S8 - S9 

POKROWCE



Forever Prime Leather to nakładka z naturalnej skóry. Elegancja produktu i minimalistyczna forma sprawiają, że twój 
telefon dopasuje się do każdej Twojej stylizacji. 

ATUTY

 - Ręcznie wykonane pokrowce z naturalnej skóry 
licowej dostępne w kolorze czarnym lub brązowym.

 - elastyczna nakładka dopasowuje się do telefonu, 
zapewniając ochronę brzegów.

 - wycięcia na przyciski funkcyjne.
 - środek nakładki wyłożony miłym w dotyku 

materiałem, który chroni przed zarysowaniem

SPECYFIKACJA

Dostępne kolory: czarny, brązowy Modelówka: iPhone 6 - 7/8 - X/XS - XR - XS Max
Samsung S7 - S8 - S9 

NAKŁADKI



SUPPORT

Doskonale wiemy jak ważna jest odpowiednia prezentacja w punkcie styku Klienta z marką. W na-
szym dziale Support tworzymy dla Ciebie dedykowane ekspozytory, komunikujące jasno Twojemu 
Klientowi przewagi oferowanych produktów.

Linia CASUAL

Linia PREMIUM


