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WHIPS to wyjątkowa kolekcja erotyczna, 

stworzona przez rzemieślników z Wrocławia. 

Historia naszego zakładu sięga 1986 roku. 

Na początku specjalizowaliśmy się w produkcji 

skórzanych pasków i dodatków dla branży 

kkrawieckiej, współtworzyliśmy kolekcje skórzanych 

toreb. Z biegiem czasu nasza oferta została 

powiększona o portfele i wyroby biżuteryjne, 

które dumnie prezentowaliśmy na różnych 

imprezach. Ten krok spowodował, że w naszym 

zakładzie powstała nowa jakość produkcji, 

a procesytechnologiczne zostały dopracowane 

w najmniejw najmniejszych szczegółach. 

W rezultacie nasze rzemiosło przykuło uwagę firm 

z branży erotycznej i tak zaczęła się nasza niezwykła 

przygoda w tej branży...

Nasza kolekcja galanterii erotycznej podbiła 

serca polskich klientów. Słuchamy Waszych opinii

i dokładamy wszelkich starań, aby ciągle doskonalić 

naszą ofertę i stale pracujemy nad nowymi wzorami

i kolekcjami, aby zadowolić gustanajbardziej 

wymagających klientów.

CChętnie podejmujemy się nietuzinkowych projektów

i nieprzerwanie poszerzamy nasze horyzonty.

Lata przeróżnych doświadczeń pozwoliły 

nam opanować skórzane rzemiosło do perfekcji. 

Sami projektujemy kolekcje, aby mieć pewność, 

że cały proces produkcyjny przebiega starannie, 

a jakość wykończenia naszych produktów jest 

na najwyższym poziomie.

Kultywujemy szlachetne, 
tradycyjne polskie rzemiosło, 
nieustannie poszerzając 
naszą wiedzę.

Polski producent
skórzanej galanterii
erotycznej

Tworzymy  produkty 
o wyjątkowej jakości...

Nie boimy się 
wyzwań



WHIPS is a unique erotic collection, created 

by crasmen from Wrocław. The history of our 

company dates back to 1986. At the beginning 

we specialized in the production of leather belts 

andaccesories for tailoring industry and we 

co-created collections ofleather bags.

OOver time, our offer has been expanded to include 

wallets and jewelry, which we proudly presented 

at various events. This step led us to create 

new quality of production in our company and

our technological processes have been refined 

down to the smallest detail.

Our crasmanship caught the attention of 

companies fcompanies from the erotic industry and that's how 

our amazing adventure in the erotic products 

industry began ...

Our collection of erotic accessories has 

conquered hearts of Polish customers. We listen 

to Your opinions and make effort to constantly 

improve our offer. We are constantly working on 

new collections and designs to satisfy the tastes 

of the most demanding customers.

WWe are happy to undertake extraordinary projects. 

We seek out new experiences and we aim to expand 

our horizons every day.

Years of various experiences allowed us to 

master leather crasmanship. We design the 

collections ourselves and use our extensive 

knowledge to ensure the entire production 

process runs carefully and the finish quality 

of our products is on the highest level.

We cultivate noble,
traditional Polish cras,
constantly expanding
our knowledge.

Polish producer
of leather erotic
accessories

We create products
of exceptional quality

We are not afraid
of challenges



classic collection



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 18-22 cm

width: 4 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki
damskie na ręce

Handcuffs
for her

SKU: Cl-Ka-0-D-R-B

EAN: 5901730411607 

classic collection

1



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 18-22 cm

width: 4 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce
z karabińczykiem

Handcuffs
with snap hook
for her

SKU: Cl-KaK-0-D-R-B

EAN: 5901730412055

classic collection

2



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki 
damskie na nogi

Ankle cuffs 
for her

classic collection

SKU: Cl-Ka-0-D-N-B

EAN: 5901730411911
3



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki męskie  
na ręce 

Handcuffs
for him

SKU: Cl-Ka-0-M-R-B

EAN: 5901730411591

classic collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki męskie
na ręce so

So handcuffs
for him

SKU: Cl-Ka-So-M-R-B

EAN: 5901730411898

classic collection

5



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki 
męskie na ręce
z karabińczykiem

Handcuffs with 
snap hook
for him

SKU: Cl-KaK-0-M-R-B

EAN: 5901730412062

classic collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 25-29 cm

width: 4 cm
adjustment range: 25-29 cm

Kajdanki 
na nogi męskie 

Ankle cuffs
for him

SKU: Cl-Ka-0-M-N-B

EAN: 5901730411904

classic collection

7



szerokość: 4 cm
zakres regulacji
ręce: 18-22 cm
uda: 40-65 cm

width: 4 cm
adjustment range
hands: 18-22 cm
thighs: 40-65 cm

Kajdanki
damskie na uda

Thigh cuffs
for her

SKU: Cl-Ka-0-D-U-B

EAN: 5901730412079

classic collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji 
ręce: 21-25 cm

uda: 40-65 cm

width: 4 cm
adjustment range

hands: 21-25 cm

thighs: 40-65 cm

Kajdanki męskie
na uda 

Thigh cuffs
for him

SKU: Cl-Ka-0-M-U-B

EAN: 5901730412086

classic collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji

ręce: 18-22 cm

nogi: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range

hands: 18-22 cm

legs: 21-25 cm

Krzyżak  
damski 

Hog tie
for her

SKU: Cl-Kr-0-D-0-B

EAN: 5901730411980

classic collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji

ręce: 21-25 cm

nogi: 25-29 cm

width: 4 cm
adjustment range

hands: 21-25 cm

legs: 25-29 cm

Krzyżak 
męski 

Hog tie
for him

SKU: Cl-Kr-0-M-0-B

EAN: 5901730411751

classic collection

11



szerokość: 2
zakres regulacji: 33-41 cm

width: 2 cm
adjustment range: 33-41 cm

Obroża 
damska

Collar 
for her

SKU: Cl-Ob-2-D-0-B

EAN: 5901730411867

classic collection

12



szerokość: 3 cm
zakres regulacji: 33-41cm

width: 3 cm
adjustment range: 33-41 cm

Obroża 
damska

Collar
for her

SKU: Cl-Ob-3-D-0-B

EAN: 5901730411874

classic collection

13



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 37-43 cm

width: 4 cm
adjustment range: 37-43 cm

Obroża
damska

Collar
for her

SKU: Cl-Ob-4-D-0-B

EAN: 5901730411812

classic collection

14



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 37-43 cm

width: 4 cm
adjustment range: 37-43 cm

Obroża damska
ze smyczą

Collar with leash
for her

SKU: Cl-ObS-4-D-0-B

EAN: 5901730411584

classic collection

15



szerokość: 3 cm
zakres regulacji: 42-52 cm

width: 3 cm
adjustment range: 42-52 cm

Obroża męska
classic

Classic collar 
for him

SKU: Cl-Ob-3-M-0-B

EAN: 5901730411881

classic collection
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szerokość: 4,5 cm
zakres regulacji: 43-51 cm

width: 4,5 cm
adjustment range: 43-51 cm

Obroża męska
ze smyczą

Collar with leash
for him

SKU: Cl-ObS-4-M-0-B

EAN: 5901730411560

classic collection
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szerokość: 4,5 cm
zakres regulacji: 42-51 cm

width: 4,5 cm
adjustment range: 42-51 cm

Obroża niewolnika
ze smyczą

Slave collar
with leash for him

SKU: Cl-ObNS-4-M-0-B

EAN: 5901730411744

classic collection

18



długość całkowita: 60 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 60 cm

handle length: 17 cm

Pejcz mały
czarny 

Small flogger
black

SKU: Cl-Pe-S-0-0-B

EAN: 5901730411614

classic collection
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długość całkowita: 80 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 80 cm

handle length: 17 cm

Pejcz duży 
czarny 

Big flogger
black

SKU: Cl-Pe-L-0-0-B

EAN: 5901730411621

classic collection
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długość całkowita: 60 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 60 cm

handle length: 17 cm

Pejcz mały
czerwony

Small flogger
red

SKU: Cl-Pe-S-0-0-R

EAN: 5901730412000

classic collection
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długość całkowita: 80 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 80 cm

handle length: 17 cm

Pejcz duży 
czerwony 

Big flogger
red

SKU: Cl-Pe-L-0-0-R

EAN: 5901730412017

classic collection

22



długość całkowita: 45 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 45 cm

handle length: 17 cm

Packa so
czarna

So paddle
black

SKU: Cl-Pac-So-0-0-B

EAN: 5901730411850

classic collection
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długość całkowita: 45 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 45 cm

handle length: 17 cm

Packa so
czerwona

So
paddle red

SKU: Cl-Pac-So-0-0-R

EAN: 5901730411997

classic collection
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długość całkowita: 47 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 47 cm

handle length: 17 cm

Packa
hard

Hard
paddle

SKU: Cl-Pac-H-0-0-B

EAN: 5901730411805

classic collection
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długość całkowita: 40 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 40 cm

handle length: 17 cm

Packa
z serduszkiem

Heart
paddle

SKU: Cl-Pac-0-0-0-R

EAN: 5901730411737

classic collection
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długość całkowita: 44 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 44 cm

handle length: 17 cm

Packa
z nitami

Paddle
with studs

SKU: Cl-Pac-0-0-0-B

EAN: 5901730412222

classic collection
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długość całkowita: 45 cm

długość uchwytu: 16 cm

total length: 45 cm

handle length: 16 cm

Pas 
do chłosty

Whipping
belt

SKU: Cl-PDC-0-0-0-B

EAN: 5901730412215

classic collection
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długość całkowita 160 cm total length: 160 cm

Bat Whip 

SKU: Cl-Ba-0-0-0-B

EAN: 5901730411720

classic collection
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długość: 80 cm length: 80 cm

Szpicruta,
palcat

Riding
crop

SKU: Cl-Sz-0-0-0-B

CAT: 5901730411713

classic collection
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długość: 60 cm length: 60 cm

Trzcinka
bambusowa

Bamboo
cane

SKU: Cl-TBa-0-0-0-B

EAN: 5901730412192

classic collection
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długość: 60 cm length: 60 cm

Trzcinka
bukowa

Beech
cane

SKU: Cl-TBu-0-0-0-B

EAN: 5901730412208

classic collection

32



rozmiar uniwersalny universal size

Opaska
na oczy Blindfold

SKU: Cl-Op-0-0-0-R

EAN: 5901730411775

classic collection
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długość całkowita 
(z rączką): 120 cm

total length 
(with handle): 120 cm

Smycz 
damska

Leash
for her

SKU: Cl-Sm-0-D-0-B

EAN: 5901730411638

classic collection
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długość całkowita 
(z rączką): 120 cm

total length 
(with handle): 120 cm

Smycz 
męska

Leash
for him

SKU: Cl-Sm-0-M-0-B

EAN: 5901730411645

classic collection

35



zakres regulacji: 75-115 cm adjustment range: 75-115 cm

Pasek 
z ćwiekami
i łańcuszkiem

Belt with 
chains and studs 
for him

SKU: Cl-Pas-0-0-M-B

EAN: 5901730411768

classic collection

36



rozmiar uniwersalny universal size

Uprząż Y
czarna

Harness Y black
for him

SKU: Cl-UY-0-M-0-B

EAN: 5901730411683

classic collection
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rozmiar uniwersalny universal size

Uprząż Y
czerwona

Harness Y red
for him

SKU: Cl-UY-0-M-0-R

EAN: 5901730412031

classic collection
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rozmiar uniwersalny universal size

Uprząż X
czarna

Harness X black
for him

SKU: Cl-UX-0-M-0-B

EAN: 5901730411690

classic collection
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rozmiar uniwersalny universal size

Uprząż X
czerwona

Harness X red
for him

SKU: Cl-UX-0-M-0-R

EAN: 5901730412048

classic collection

40





szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 18-22 cm

width: 4 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce

Handcuffs
for her

SKU: Co-Ka-0-D-R-C

EAN: 5901730412109

cognac collection

41



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki
damskie na nogi

Ankle cuffs
for her

SKU: Co-Ka-0-D-N-C

EAN: 5901730412116

cognac collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki 
męskie na ręce

Handcuffs
for him

SKU: Co-Ka-0-M-R-C

EAN: 5901730412123

cognac collection

43



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki męskie
na ręce so

So handcuffs
for him

SKU: Co-Ka-So-M-R-C

EAN: 5901730412130

cognac collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 25-29 cm

width: 4 cm
adjustment range: 25-29 cm

Kajdanki 
męskie na nogi

Ankle cuffs
for him

SKU: Co-Ka-0-M-N-C

EAN: 5901730412147

cognac collection

45



szerokość: 4 cm
zakres regulacji
ręce: 18-22
nogi: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range
hands: 18-22
legs: 21-25 cm

Krzyżak
damski

Hog tie
for her

SKU: Co-Kr-0-D-0-C

EAN: 5901730412437

cognac collection

46



szerokość: 4 cm
zakres regulacji
ręce: 21-25
nogi: 25-29 cm

width: 4 cm
adjustment range
hands: 21-25
legs: 25-29 cm

Krzyżak 
męski

Hog tie
for him

SKU: Co-Kr-0-M-0-C

EAN: 5901730412093

cognac collection

47



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 37-43 cm

width: 4 cm
adjustment range: 37-43 cm

Obroża 
damska

Leather collar
for her

SKU: Co-Ob-4-D-0-C

EAN: 5901730412154

cognac collection

48



szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 37-43 cm 

width: 4 cm
adjustment range: 37-43 cm 

Obroża damska 
ze smyczą

Collar with leash
for her

SKU: Co-ObS-4-D-0-C

EAN: 5901730412161

cognac collection

49



szerokość: 4,5 cm
zakres regulacji: 43-51 cm

width: 4,5 cm
adjustment range: 43-51 cm

Obroża męska 
ze smyczą

Collar with leash
for him

SKU: Co-ObS-4-M-0-C

EAN: 5901730412178

cognac collection

50



szerokość: 4,5 cm
zakres regulacji: 43-51 cm 

width: 4,5 cm
adjustment range: 43-51 cm 

Obroża niewolnika
ze smyczą

Slave collar 
with leash for him

SKU: Co-ObNS-4-M-0-C

EAN: 5901730412185

cognac collection

51



white collection



szerokość: 4 cm

zakres regulacji: 18-22 cm

width: 4cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce

Handcuffs
for her

SKU: Wh-Ka-0-D-R-W

EAN: 5901730412352

white collection
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szerokość: 4 cm

zakres regulacji: 18-22 cm

width: 4 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie 
z karabińczykiem

Handcuffs
with snap hook 
for her

SKU: Wh-KaK-0-D-R-W

EAN: 5901730412390

white collection

53



szerokość: 4 cm

zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki damskie 
na nogi

Ankle cuffs
for her

SKU: Wh-Ka-0-D-N-W

EAN: 5901730412376

white collection

54





szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range: 21-25 cm

Kajdanki 
męskie
z karabińczykiem

Handcuffs
with snap hook
for him

SKU: Wh-KaK-0-M-R-W

EAN: 5901730412406

white collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 25-29 cm

width: 4 cm
adjustment range: 25-29 cm

 
Kajdanki męskie
na nogi

Ankle cuffs
for him

SKU: Wh-Ka-0-M-N-W

EAN: 5901730412383

white collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji
ręce: 18-22 cm
uda: 40-65 cm

width: 4 cm
adjustment range
hands: 18-22 cm
thighs: 40-65 cm

Kajdanki damskie 
na uda

Thigh cuffs
for her

SKU: Wh-Ka-0-D-U-W

EAN: 5901730412413

white collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji
ręce: 21-25 cm
uda: 40-65 cm

width: 4 cm
adjustment range
hands: 21-25 cm
thighs: 40-65 cm

Kajdanki męskie
na uda

Thigh cuffs
for him

SKU: Wh-Ka-0-M-U-W

EAN: 5901730412420

white collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji
ręce: 18-22 cm
nogi: 21-25 cm

width: 4 cm
adjustment range
hands: 18-22 cm
legs: 21-25 cm

Krzyżak 
damski 

Hog tie
for her

SKU: Wh-Kr-0-D-0-W

EAN: 5901730412444

white collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji
ręce: 21-25 cm

nogi: 25-29 cm

width: 4 cm
adjustment range
hands: 21-25 cm
legs: 25-29 cm

Krzyżak
męski 

Hog tie
for him

SKU: Wh-Kr-0-M-0-W
EAN: 5901730412451

white collection
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szerokość: 2 cm
zakres regulacji: 33-42 cm 

width: 2 cm
adjustment range: 33-42 cm

Obroża 
damska 
 

Collar
for her

SKU: Wh-Ob-2-D-0-W

EAN: 5901730412314

white collection
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szerokość: 3 cm
Regulacja obwodu: 33-42 cm

width: 3 cm
adjustment range: 33-42 cm

Obroża 
damska

Collar 
for her 

SKU: Wh-Ob-3-D-0-W

CAT: 5901730412321

white collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 37-43 cm

width: 4 cm
adjustment range: 37-43 cm

Obroża 
damska

Collar
for her

SKU:Wh-Ob-4-D-0-W

EAN: 5901730412338

white collection
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szerokość: 4 cm
zakres regulacji: 37-43 cm

width: 4 cm
adjustment range: 37-43 cm

Obroża damska
ze smyczą

Collar with 
leash for her

SKU: Wh-ObS-4-D-0-W
EAN: 5901730412345

white collection

65



szerokość: 4,5 cm
zakres regulacji: 43-51 cm

width: 4,5 cm
adjustment range: 43-51 cm

 
Obroża męska
ze smyczą 

Collar with leash
for him

SKU: Wh-ObS-4-M-0-W
EAN: 5901730412284

white collection

66



szerokość: 4,5 cm
zakres regulacji: 43-51 cm

width: 4,5 cm
adjustment range: 43-51 cm

Obroża 
niewolnika
ze smyczą

Slave collar
with leash 
for him

SKU: Wh-ObNS-4-M-0-W
EAN: 5901730412291

white collection

67



długość całkowita: 80 cm

długość uchwytu: 17 cm

total length: 80 cm

handle length: 17 cm

 
Pejcz biały Flogger white

SKU: Wh-Pe-0-0-0-W

EAN: 5901730412246

white collection

68



długość całkowita: 45 cm

długośc uchwytu 17 cm

total length: 45 cm

handle length: 17 cm

 
Packa soft Soft paddle white

SKU: Wh-Pac-So-0-0-W

EAN: 5901730412253

white collection
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długość całkowita: 47 cm

długosć uchwytu: 17 cm

total length: 47 cm

handle length: 17 cm

 
Packa hard Hard paddle white

SKU: Wh-Pac-H-0-0-W

EAN: 5901730412260

white collection

70



długość całkowita: 45 cm

długość uchwytu: 16 cm

total length: 45 cm

handle length: 16 cm

 
Pas 
do chłosty 

Whipping 
belt white

SKU: Wh-PDC-0-0-0-W

EAN: 5901730412277

white collection

71



rozmiar uniwersalny universal size

 
Opaska na oczy

 
Blindfold white

SKU: Wh-Op-0-0-0-W

EAN: 5901730412307

white collection

72



vegan collection



szerokość: 3 cm

zakres regulacji: 18-22 cm

width: 3 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce

Handcuffs
for her

SKU: Ve-Ka-0-D-R-R

EAN: 5901730412581
73

vegan collection



szerokość: 3 cm

zakres regulacji: 18-22 cm

width: 3 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce
z kryształkami

Handcuffs
with crystals
for her

SKU: Ve-Ka-K-D-R-R

EAN: 5901730412574
74

vegan collection



szerokość: 3 cm

zakres regulacji: 18-22 cm

width: 3 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce

Handcuffs
for her

SKU: Ve-Ka-0-D-R-B

EAN: 5901730412550
75

vegan collection



szerokość: 3 cm

zakres regulacji: 18-22 cm

width: 3 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce
z kryształkami

Handcuffs
with crystals
for her

SKU: Ve-Ka-K-D-R-B

EAN: 5901730412567
76

vegan collection



szerokość: 3 cm

zakres regulacji: 18-22 cm

width: 3 cm
adjustment range: 18-22 cm

Kajdanki 
damskie na ręce

Handcuffs
for her

SKU: Ve-Ka-0-D-R-S

EAN: 5901730412468
77

vegan collection



szerokość: 2 cm

zakres regulacji: 34-42 cm

width: 2 cm
adjustment range: 34-42 cm

Obroża damska 
z kolcami

Collar with 
spikes for her 

SKU: Ve-Ob-2-D-0-R

EAN: 5901730412475
78

vegan collection



szerokość: 2 cm

zakres regulacji: 34-42 cm

width: 2 cm
adjustment range: 34-42 cm

Obroża damska
z kolcami

Collar with
spikes for her

SKU: Ve-Ob-2-D-0-B

EAN: 5901730412482
79

vegan collection



szerokość: 2 cm

zakres regulacji: 34-42 cm

width: 2 cm
adjustment range: 34-42 cm

Obroża damska 
z kryształkami

Collar with 
crystals for her 

SKU: Ve-Ob-2-K-D-0-R

EAN: 5901730412512
80

vegan collection



szerokość: 2 cm

zakres regulacji: 34-42 cm

width: 2 cm
adjustment range: 34-42 cm

Obroża damska
z kryształkami

Collar with
crystals for her

SKU:Ve-Ob-2-K-D-0-B

EAN: 5901730412529
81

vegan collection



szerokość: 3 cm

zakres regulacji: 37-43 cm

width: 3 cm
adjustment range: 37-43 cm

Obroża damska 
z kryształkami

Collar with 
crystals for her 

SKU: Ve-Ob-3-K-D-0-R

EAN: 5901730412536
82

vegan collection



szerokość: 3 cm

zakres regulacji: 37-43 cm

width: 3 cm
adjustment range: 37-43 cm

Obroża damska
z kryształkami

Collar with
crystals for her

SKU: Ve-Ob-3-K-D-0-B

EAN: 5901730412543
83

vegan collection



długość: 115 cm length: 115 cm

Smycz damska 
czerwona

Leash 
for her 

SKU: Ve-Sm-0-D-0-R

EAN: 5901730412499
84

vegan collection



długość: 115 cm length: 115 cm

Smycz damska
czarna

Leash
for her

SKU: Ve-Sm-0-D-0-B

EAN: 5901730412505
85

vegan collection


