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Trip Story to marka wyjątkowych akcesoriów 
podróżnych i lifestylowych. Stworzona dla tych,
którzy swoje ulubione rzeczy chcą mieć zawsze przy 
sobie. Delegacja, spontaniczny wyjazd, wakacje czy 
wycieczka szkolna - ciekawe historie tylko z Trip Story.
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GRUPA COLOR LINE

PRODUKTY COLOR LINE ZNAJDZIESZ NA KOLEJNYCH STRONACH, ZAPRASZAMY!

Historie ciekawie zapakowane. Kategoria 
wyjątkowych produktów dla wyjątkowych 
użytkowników. Wyróżnij się kompletując zestaw 
kosmetyczek i organizerów w ulubionym kolorze. 
Do wyboru masz ich kilkanaście. Podróżuj 
wygodnie z Trip Story.
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Kosmetyczka Sevilla to nieodłączna towarzyszka podróży, wypoczynku 
i codziennej toalety. Dzięki specjalnemu haczykowi można ją swobodnie 
zawiesić i korzystać praktycznie w każdym miejscu. Liczne przegródki 
i kieszonki pomieszczą wszystkie niezbędne rzeczy. Nieprzemakalny 
materiał perfekcyjnie zabezpiecza cenną zawartość, a wszyty uchwyt 
ułatwia przenoszenie. Wybierz swój unikalny kolor i ruszaj w drogę!

Kosmetyczka podróżna / Sevilla

DOBIERZ KOSMETYCZKĘ LUB INNE AKCESORIA W JEDNYM Z 
15 KOLORÓW

24 cm

18,5 cm

użyteczny 
haczyk

wytrzymałe 
rzepy

komora 
główna

dodatkowe 
przegródki

7. Różowy 
w panterkę

8. Granatowy
we flamingi

14. Ceglasty

2. Czerwony 
w gwiazdy

11. Granatowy

13. Różowy

3. Niebieski 
w kwiaty

4. Bordowy 
w kwiaty

15. Bordowy

6. Różowe serca5. Żółte serca

12. Szary

1. Granatowy 
w gwiazdy

9. Zielony 
w groszki

10. Granatowy 
w groszki
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Kosmetyczka podróżna / Mallorca

21 cm
7,5 cm

16 cm

DOBIERZ KOSMETYCZKĘ LUB INNE AKCESORIA W JEDNYM Z 
15 KOLORÓW

7. Różowy 
w panterkę

8. Granatowy
we flamingi

14. Ceglasty

2. Czerwony 
w gwiazdy

11. Granatowy

13. Różowy

3. Niebieski 
w kwiaty

4. Bordowy 
w kwiaty

15. Bordowy

6. Różowe serca5. Żółte serca

12. Szary

1. Granatowy 
w gwiazdy

9. Zielony 
w groszki

10. Granatowy 
w groszki

dodatkowe 
przegródki

Z kosmetyczką Mallorca zaoszczędzisz mnóstwo miejsca w bagażu. Mimo 
kompaktowego rozmiaru mieszczą się w niej wszystkie niezbędne przybory, 
a kieszonki pozwalają doskonale zorganizować przestrzeń nawet dla najdrobniejszych 
rzeczy. Dodatkowa wkładka mocowana rzepem idealnie sprawdza się do przewożenia 
i przechowywania ulubionych szminek, lakierów do paznokci czy tuszy do rzęs. Bogata 
gama kolorów, wygodny uchwyt do noszenia i nieprzemakalny materiał czynią z tej 
kosmetyczki niezbędnego partnera w podróży.
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6 różnych wielkości toreb, materiał: poliester, zamykane na zamki błyskawiczne,
nieprzemakalny materiał.

Organizery Valencia to niezastąpione rozwiązanie dla przechowywania 
i przewożenia rzeczy. Sprawdzają się zarówno w walizce, jak i w domowej czy 
hotelowej szafie. Zestaw sześciu worków różnego rozmiaru, zamykanych na zamek 
błyskawiczny ułatwia segregację rzeczy w podróży lub domowych pieleszach. 
Bez większego trudu oddzielisz spodnie od obuwia, koszule od bielizny, a osobno 
spakujesz ładowarki, tablet czy książkę. Prostsze i przyjemniejsze pakowanie, czystość 
i porządek to atrybuty tego wyjątkowego produktu. Wybór wzorów i kolorów sprawi, 
że każdy znajdzie coś dla siebie.

Organizer / Valencia

DOBIERZ KOSMETYCZKĘ LUB INNE AKCESORIA W JEDNYM Z 
15 KOLORÓW

organizery
3 wymiary

torby 
3 wymiary

7. Różowy 
w panterkę

8. Granatowy
we flamingi

14. Ceglasty

2. Czerwony 
w gwiazdy

11. Granatowy

13. Różowy

3. Niebieski 
w kwiaty

4. Bordowy 
w kwiaty

15. Bordowy

6. Różowe serca5. Żółte serca

12. Szary

1. Granatowy 
w gwiazdy

9. Zielony 
w groszki

10. Granatowy 
w groszki

SECRET POUCH
travel trace

SECRET POUCH
travel trace

SECRET POUCH
travel trace

30 x 20 x 10 cm

25 x 14 cm 26 x 22 cm 32 x 24 cm

32 x 27 x 10 cm 40 x 30 x 10 cm
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Organizer na bieliznę / Madeira

28 cm

15 cm

DOBIERZ ORGANIZER LUB INNE AKCESORIA W JEDNYM Z 14 KOLORÓW

8. Granatowy
we flamingi

19 cm

13,5 cm

DOSTĘPNE KOLORY

Organizer na bieliznę / Tenerife

9. Zielony 
w groszki

7. Różowy 
w panterkę

14. Ceglasty

2. Czerwony 
w gwiazdy

11. Granatowy 13. Różowy

3. Niebieski 
w kwiaty

4. Bordowy 
w kwiaty

15. Bordowy

6. Różowe serca5. Żółte serca

12. Szary

1. Granatowy 
w gwiazdy

9. Zielony 
w groszki

3. Niebieski 
w kwiaty

4. Bordowy 
w kwiaty

6. Różowe serca 7. Różowy 
w panterkę

Organizer na bieliznę Madeira pomaga ułożyć prywatne elementy 
garderoby w jednym miejscu, jednocześnie chroniąc je przed wzrokiem 
ciekawskich. Wszyte kieszonki pozwalają oddzielić od siebie elementy 
bielizny i zapewniają ich łatwe odnalezienie. Wyjściowe rajstopy, para 
ciepłych skarpet, ulubione figi – tutaj masz je zawsze pod ręką. Wymiary 
organizera sprawiają, że jest pojemny, a mimo to nie zajmuje wiele 
miejsca w bagażu. Dzięki bogatej kolorystyce z łatwością znajdziesz 
go w walizce lub plecaku.

Okrągły organizer Tenerife to największy sprzymierzeniec damskiej 
bielizny, w szczególności staników. Rozmiar i kształt są odpowiednio 
dopasowane do tego typu akcesoriów, a liczne wewnętrzne kieszonki 
pozwalają na oddzielenie od siebie poszczególnych elementów 
garderoby. Zamknięcie na zamek błyskawiczny oraz dodatkowa 
kieszeń w wieczku to dodatkowe atuty tego modelu. 



TRIP STORY - COLOR LINE
15

COLOR LINE

Dzięki organizerowi na obuwie Santorini zapanujesz nad porządkiem w walizce oraz 
unikniesz zabrudzenia czy zniszczenia pozostałych części bagażu. W sekcji główniej 
zmieścisz nawet 3 pary ulubionych butów, a w wewnętrznej kieszonce z siatki możesz 
schować pastę do czyszczenia, wkładki lub zapasowe sznurówki. Na co dzień sprawdza 
się do przechowywania obuwia w szafie czy pod łóżkiem. Organizer ma dwie kieszenie 
zapinane na zamek oraz wszytą rączkę umożliwiającą wygodne przenoszenie. 
W większej kieszeni znajdziesz separator, dzięki któremu łatwo oddzielisz prawy 
but od lewego – nie będą się przemieszczać wewnątrz organizera. Wykonany 
z wytrzymałego i odpornego na zabrudzenia tworzywa.

Organizer na obuwie / Santorini

DOBIERZ KOSMETYCZKĘ LUB INNE AKCESORIA W JEDNYM Z 
15 KOLORÓW

organizery
3 wymiary

13,5 cm

użyteczny 
uchwyt

niezawodny 
zamek

komora 
na obuwie

31 cm 21,5 cm

7. Różowy 
w panterkę

8. Granatowy
we flamingi

14. Ceglasty

2. Czerwony 
w gwiazdy

11. Granatowy

13. Różowy

3. Niebieski 
w kwiaty

4. Bordowy 
w kwiaty

15. Bordowy

6. Różowe serca5. Żółte serca

12. Szary

1. Granatowy 
w gwiazdy

9. Zielony 
w groszki

10. Granatowy 
w groszki



Historie gładko zakończone. Wyprasowana 
koszula i krawat to atrybuty rekina biznesu. 
Wyglądaj olśniewająco bez żelazka w bagażu. 
Z Trip Story każdy interes pójdzie jak po maśle. 

GRUPA BUSINESS LINE

PRODUKTY BUSINESS LINE ZNAJDZIESZ NA KOLEJNYCH STRONACH, ZAPRASZAMY!
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Organizer City jest w szczególności przeznaczony dla osób podróżujących 
biznesowo. Sprawia, że koszule nie gniotą się i po wyjęciu można je ubrać 
bez konieczności prasowania. Specjalne wkładki usztywniające dla 
dwóch koszul zapewniają idealną gładkość materiału. Dwie dodatkowe 
kieszenie zamykane na zamki błyskawiczne pozwalają przewozić krawaty, 
paski, ładowarki i inne niezbędne przedmioty. Wygodny uchwyt pomaga 
przenosić organizer jak biznesowy neseser.

Organizer na koszule / City

36 cm

5 cm

26 cm

11. Granatowy 12. Szary 15. Bordowy

DOSTĘPNE W  
3 KOLORACH



Historie luksusowe. Gama produktów 
dla wymagających, ceniących jakość 
i niezawodność. Lubisz podróże, a nie 
cierpisz pakowania? Z Trip Story masz 
zawsze wszystko pod ręką.

GRUPA PREMIUM LINE

PRODUKTY PREMIUM LINE ZNAJDZIESZ NA KOLEJNYCH STRONACH, ZAPRASZAMY!
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Użytkownicy kosmetyczki Vitoria uwielbiają ją za niespotykaną pojemność, 
efektywną zawieszkę i wyjątkowo odporny, nieprzemakalny materiał. Liczne 
przegródki, zamykane na zamek błyskawiczny, umożliwiają poukładanie wszystkich 
niezbędnych przedmiotów. Tak zabezpieczone będą zawsze na swoim miejscu. 
Struktura materiału została opracowana zgodnie z najnowszymi trendami 
rynkowymi. Przenoszenie kosmetyczki ułatwia wygodny i praktyczny uchwyt.

Kosmetyczka podróżna / Vitoria

23,5 cm 8,5 cm

użyteczny 
haczyk

wytrzymałe 
rzepy

komora 
główna

dodatkowe 
przegródki

1. Szary 2. Zielony 3. Arbuzowy 4. Niebieski 5. Purpurowy

DOSTĘPNA W 
5 KOLORACH

20 cm
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Lagos to wyjątkowo pojemny kuferek. Nadaje się do przechowywania zarówno 
drobnych jak i większych przedmiotów, np. butelek z szamponem i odżywką. 
Liczne przegródki i schowki to nieodzowne atuty tego produktu. Boczne kieszenie 
z zamkiem błyskawicznym zapewniają dodatkową organizację i dostęp do 
niezbędnej zawartości. Kosmetyczka wykonana jest z trwałego, sztywnego 
i nieprzemakalnego materiału. Posiada wygodny haczyk do zawieszenia 
oraz uchwyt do przenoszenia.

Kosmetyczka podróżna / Lagos

23,5 cm 10,5 cm

21 cm

użyteczny 
haczyk

niezawodny 
zamek

komora 
główna

dodatkowe 
przegródki

DOSTĘPNA W 
4 KOLORACH

3. Różowy 4. Beżowy2. Zielony1. Niebieski
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Kuferek Cuba zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających podróżników. 
Spory rozmiar pozwala spakować wszystkie ulubione kosmetyki i akcesoria. 
Kieszonki i precyzyjne zamki błyskawiczne sprawiają, że wszystko jest 
poukładane i zabezpieczone w czasie podróżowania. Dodatkowa kieszeń 
frontowa zapewnia jeszcze więcej przestrzeni, a dzięki wszytemu haczykowi 
kuferek zyskuje na funkcjonalności. Wybór kolorów zaspokoi gusta 
wszystkich podróżników. 

Kosmetyczka podróżna / Cuba

13,5 cm

17,5 cm

użyteczny 
haczyk

niezawodny 
zamek

komora 
główna

dodatkowe 
przegródki

DOSTĘPNA W 
7 KOLORACH

2. Jasny róż 3. Ciemny róż 5. Niebieski

6. Zielony

4. Purpurowy1. Granatowy

7. Czarny

24,5 cm
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Corse to pakowny i funkcjonalny kuferek z licznymi kieszonkami dla lepszej 
organizacji przestrzeni wewnętrznej. Posiada dodatkową kieszeń zamykaną 
zamkiem błyskawicznym. Z pomocą haczyka powiesisz ją tak, by wszystkie 
niezbędne kosmetyki i akcesoria były zawsze łatwo dostępne pod ręką. 
Wszyta rączka ułatwia przenoszenie. Dostępna w aż sześciu różnych 
wersjach kolorystycznych.

Kosmetyczka podróżna / Corse

21 cm

111,5 cm

22 cm

użyteczny 
haczyk

niezawodny 
zamek

komora 
główna

dodatkowe 
przegródki

DOSTĘPNA W 
6 KOLORACH

2. Różowy

6. Niebieski

3. Szary 4. Purpurowy1. Granatowy

5. Czarny
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Venezia to niezastąpiony towarzysz podróży. Wyjątkowy zestaw czterech 
toreb, dzięki którym posegregujesz i oddzielisz rzeczy sprawiając, że 
będą łatwiejsze do odnalezienia. Każdy z worków ma inny rozmiar 
aby łatwiej dopasować go do przewożonych czy przechowywanych 
przedmiotów. Wszystkie posiadają specjalne pole, na którym można 
napisać ich zawartość. W domowym zaciszu pomogą Ci posegregować 
rzeczy najmłodszych członków rodziny. Idealnie sprawdzą się do 
pakowania klocków, puzzli, pisaków i innych skarbów Twoich pociech.

Arktic to jedyna w swoim rodzaju torba termiczna, którą mimo sporej 
pojemności, bez problemu zmieścisz w plecaku czy torebce. Chłodne 
napoje na plaży, czy ciepła kolacja na wynos? Wszystko co lubisz w idealnej 
temperaturze, jak chcesz i kiedy chcesz. Dzięki specjalnej powłoce wszytej 
w ścianki zewnętrzne zachowuje temperaturę pakowanych potraw i napojów. 
Zamykana na zamek błyskawiczny oraz zatrzask, który po zamknięciu zmienia 
się w wygodny i praktyczny uchwyt do przenoszenia. Sprawdza się zarówno 
przy przewożeniu lunchu do pracy czy szkoły jak i drobnych zakupach.

Organizer / Venezia

Wymiary worków: L - 27,5x38 cm,  M - 21,5x26 cm,  S - 14,5x19 cm,  XS - 12x10 cm

2. Różowy1. Czerwony 3. Żółty 4. Niebieski 6. Brązowy

DOSTĘPNE KOLORY

Torba termiczna / Arktic

2. Granatowy1. Czerwony 3. Niebieski 4. Zielony

DOSTĘPNE KOLORY

20 cm

7,5 cm20 cm
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Paszportówka / Elba Paszportówka / Maui

19 cm
14,5 cm

2. Szary 2. Szary1. Czarny 1. Czarny3. Różowy 3. Różowy4. Pomarańczowy 4. Pomarańczowy

DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY

Funkcjonalny organizer Elba sprawdza się idealnie w podróży. 
Z jego pomocą Twoje dokumenty, pieniądze, telefon czy bilety 
są zawsze pod ręką. Wygodny pasek zabezpiecza przed utratą 
organizera, a cenna zawartość jest zawsze przy Tobie. Praktyczne 
przegródki, rzep i zamek błyskawiczny zapewniają porządek i 
bezpieczeństwo wartościowym przedmiotom.

Kompaktową paszportówkę Maui z łatwością zmieścisz w kieszeni 
ulubionych jeansów. W środku zmieścisz wszelkie niezbędne dokumenty, 
karty kredytowe, gotówkę i zdjęcia Twoich najbliższych. 

13 cm
18 cm



Historie wysokiej jakości za rozsądną 
cenę. Biwak nad jeziorem, górski szlak czy 
nadmorska plaża. Podróże w kolorowym 
klimacie. Uporządkuj swój wyjazd z Trip Story

GRUPA ECONOMY LINE

PRODUKTY ECONOMY LINE ZNAJDZIESZ NA KOLEJNYCH STRONACH, ZAPRASZAMY!
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Kompaktowa kosmetyczka Mykonos to nieodłączna towarzyszka 
damskiej torebki. Dzięki niej wszystkie ulubione kosmetyki i akcesoria 
będą zawsze przy Tobie. Ciekawe wzory i kolory to dodatkowy atut 
tego produktu.

Kosmetyczka podróżna / Dominicana

1. Niebieski 2. Różowy

DOSTĘPNE KOLORY

16 cm

18 cm

16 cm

9 cm

25 cm
13 cm

Kosmetyczka podróżna / Mykonos

1. Niebieski
flamingi

2. Granatowy 
kwiaty

3. Kawowy
kwiaty

4. Granatowy 
gałązki

DOSTĘPNE KOLORY

Okrągła kosmetyczka Dominicana dzięki swojemu kształtowi zmieści 
wszystkie niezbędne akcesoria i kosmetyki. Jej elastyczność powoduje, 
że wielkość kosmetyczki dopasowuje się do zawartości. Posiada 
kieszenie dla lepszej organizacji miejsca oraz dodatkową saszetkę 
zabezpieczającą drobniejsze przedmioty przed zgubieniem.
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Kosmetyczka Bali to składany organizer z wygodnym haczykiem do 
zawieszenia. Złożona zajmuje niewiele miejsca, jednak po rozłożeniu 
docenisz jej ogromne możliwości. Wykonana z nieprzemakalnego 
materiału ochroni cenną zawartość przed wilgocią. 

Kosmetyczka podróżna / Bali Kosmetyczka podróżna / Capri

24 cm

18 cm

DOSTĘPNE KOLORY

1. Niebieski 2. Różowy 3. Limonka

DOSTĘPNE KOLORY

19 cm

12 cm

4,5 cm

Z kosmetyczką Capri zaoszczędzisz mnóstwo miejsca w bagażu. 
Niewielki rozmiar docenisz podczas podróży z bagażem podręcznym 
lub z plecakiem na górskim szlaku. Spakujesz w nią niezbędne 
kosmetyki i akcesoria, a korzystanie z niej ułatwi wbudowany haczyk. 
Dostępna w trzech kolorach. 

1. Niebieski 2. Różowy 3. Zielony
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