7631.10 | Music Light s. 165

Din virksomhed skal ses og høres!

!deas2017 er et katalog fyldt med de seneste trends og hele
130 nye produkter. Det betyder endnu flere valgmuligheder til dine
reklamekampagner og markedsføring.
Nye muligheder for din virksomhed!
Efterspørgelsen efter smartphone- og tablet-relaterede produkter
er større end nogensinde. Se de mange muligheder for at øge
opmærksomheden omkring dit brand på en ny og original måde.
Personaliserede produkter er det sidste nye!
Produkter med eget design i fuldfarvetryk har høj efterspørgsel.
Desuden stiger behovet om gaver med lasergravering og produkter
med individuelle navne.
Kvalitetsgaranti
Vores produkter er af høj kvalitet. Alle produkterne er testet og
certificeret i henhold til europæiske standarder. Dette sikrer god
kvalitet på alle produkter.
Tag et kig på Ideas 2017 og opdag et sortiment, der passer til alle
markedføringsaktiviteter og enhver målgruppe.

100% EU-certificeret!
Produkter med god samvittighed...

Vi tænker altid på produktsikkerhed
Vi gør alt vi kan for at garantere sikkerheden på vores produkter.
Det er trods alt brugernes sikkerhed, som det drejer sig om. Udover
sikkerhed testes vores produkter på kvalitet og funktionalitet.
Love og regler
Disse tests udføres af certificerede testcentre for at sikre, at vores
produkter lever op til love og regler vedrørende produktsikkerhed.
Vi anmoder også vores leverandører om at levere erklæringer,
der bekræfter, at produkterne overholder vores krav til
produktspecifikationer samt gældende love og regler.
Europæisk certificering - en kontinuerlig proces
Vi holder os konstant opdateret på ændringer i gældende lovgivning
for at kunne garantere sikkerheden på vores produkter.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker
certifikater på vores produkter.

ISO
9001
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rygsække | rejsetasker | indkøbsposer | rejseprodukter
skuldertasker
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2100 | BaseBag
Praktisk reklamepose fremstillet af ikke-vævet materiale (80 g/m²).
Et ultralet og stærkt, syntetisk materiale. Med udstansede håndtag.
Mål 32,5 x 41 cm. 23 g.
DKK 3,40
S3 - H4 - 4 - 220 x 180 mm
.60

.30

.31

.90

.98

2633 | SuperShopper
Ekstra stor indkøbspose i ultralet, ikke-vævet syntetisk materiale
(80 g/m²). Udstyret med kraftige håndtag. Mål 34 x 38 x 10 cm. 80 g.
DKK 7,75
S3 - H4 - 3 - 220 x 180 mm
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2200 | Shopper
Praktisk indkøbspose, som kan anvendes
gentagne gange. Fremstillet af et ultralet og
stærkt, syntetisk materiale (80 g/m²).
Mål 36,5 x 42 x 0,20 cm. 35 g.
DKK 5,25
S3 - H4 - 4 - 220 x 180 mm
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2422 | PromoShopper

2882 | ShopXL

Ekstra stor indkøbspose (ikke-vævet 100g/m2) med
ekstra lange håndtag. Siderne og bunden er skinnende hvide.
Mål 40,5 x 35,7 x 6 cm. 57 g.

Praktisk, ekstra stor indkøbspose fremstillet i et stærkt og superlet,
syntetisk materiale. Forstærket bund, håndtag og ekstra strop på
indersiden. Mål 33 x 25 x 38 cm. 101 g.

DKK 9,-

DKK 11,-

S3 - H4 - 3 - 220 x 180 mm

S3 - H4 - 4 - 120 x 180 mm
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2400 | Pro-Shopper
Stor, holdbar og meget let taske af ikke-vævet materiale (80g/m²).
Med lange hanke, der gør, at den kan bruges som skuldertaske.
Mål 38 x 8 x 42 cm. 47 g.
DKK 7,50
S3 - H4 - 4 - 240 x 240 mm
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Populær indkøbspose af 100% vævet bomuld
(100 g/m²).

Populær indkøbspose af 100% vævet bomuld
(135 g/m²). En holdbar pose af høj kvalitet.

2018.42 | ShoppyBag (100 g/m²) lange håndtag

3018.42 | ShoppyBag (135 g/m²) lange håndtag

Mål 42 x 38 cm.

Mål 42 x 38 cm.

DKK 7,75

DKK 8,75

S3 - H4 - 4 - 220 x 180 mm

S3 - H4 - 4 - 220 x 180 mm

2019.42 | ShoppyBag (100 g/m²) korte håndtag

3019.42 | ShoppyBag (135 g/m²) korte håndtag

Mål 42 x 38 cm.

Mål 42 x 38 cm.

DKK 7,75

DKK 8,75

S3 - H4 - 4 - 220 x 180 mm

S3 - H4 - 4 - 220 x 180 mm
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4018 | ShoppyColourBag
Indkøbspose af høj kvalitet. Fremstillet af 100% vævet bomuld (135 g/m²).
Mål 38 x 42 cm. 69 g.
DKK 9,50
S3 - H4 - 4 - 250 x 273 mm
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Indkøbspose af 100% vævet,
ekstra robust kvalitetskanvas (270 g/m²).
Solid og meget stærk.
4033.42 | Canvas ShoppyBag lange håndtag
Mål 38 x 40 x 10 cm. 136 g.
DKK 21,S3 - H4 - 4 - 250 x 250 mm

4034.42 | Canvas ShoppyBag korte håndtag

4646.42 | Jute Shopper

Mål 38 x 40 x 10 cm. 134 g.

Foretag ansvarlig og miljøvenlig markedsføring med denne ekstremt
robuste jutetaske. Indeholder en lomme og stærke hanke.
Mål 45 x 35 x 16 cm. 303 g.

DKK 19,S3 - H4 - 4 - 250 x 250 mm

DKK 45,S6 - H3 - 4 - 260 x 170 mm

Tasker & Rejseartikler

4134 | ZipShopper
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.60

Indkøbspose i 600 D polyester med solide håndtag
og lynlås. Mål 46 x 34,5 x 14 cm. 215 g.
DKK 27,S6 - H4 - 3 - 250 x 120 mm

.31
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4840.98 | Black Canvas

5233 | Canvas Bag

Indkøbspose med lange hanke. 100% lærredsbomuld (340 g/m²),
som er et meget stærkt og smidigt stof. Mål 36 x 42 x 10 cm. 212 g.

Meget robust og stor pose af grov kvalitetskanvas (450 g/m²).
Med kraftige, lange håndtag og lomme. Mål 52 x 33 x 17 cm. 466 g.

DKK 34,-

DKK 59,-

S3 - H4 - 4 - 260 x 290 mm

S6 - H3 - 1 - 140 x 130 mm

260

Tasker & Rejseartikler

.10

.20

.30

.10

.20

.50

.60

.70

.98

.32

Express
service
.60

.71

.90

.98

.30
.50

3371 | SmartShopper

5871 | Foldy

Foldbar, ikke-vævet (80 g/m²) taske. I en smart og kompakt pose med
lynlås og karabinhage. Udfoldet mål 37 x 40 cm. Mål sammenfoldet
ekskl. karabinhage 21 x 10,5 x 2 cm. 50 g.

Stor indkøbspose i kraftig polyester, som kan foldes sammen. Meget
rummelig med 2 forlommer. Mål udfoldet 44 x 36 x 11 cm.
Mål sammenfoldet 17 x 9 x 1,5 cm. 50 g.

DKK 11,-

DKK 18,-

S5 - H2 - 1 - 140 x 60 mm

S5 - H2 - 1 - 130 x 60 mm
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3202 | Shop Easy

2380 | Strawberry

Indkøbspose i kraftig polyester, som kan foldes sammen.
Meget rummelig. Posen har trykknap og karabinhage.
Mål udfoldet 53 x 38 cm. Mål ekskl. karabinhage 12,5 x 2,5 x 6 cm. 32 g.

Stor, foldbar taske i stærk polyester. Omdan nemt tasken til en
bærepose. Udfoldet mål 42 x 38 cm. Mål sammenfoldet 8 x 8 x 6 cm.
28 g.

DKK 9,-

DKK 14,-

P4 - H1 - 3 - 50 x 30 mm

S5 - H2 - 1 - 250 x 200 mm
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Tasker med
fuldfarvetryk
Der er uanede
muligheder til unik og
bemærkelsesværdig
markedsføring!
Vi leverer disse tasker på side 262 - 265 præcis som
du vil have det: i den ønskede farve med et flot print,
eget design eller et knivskarpt billede. Du kan også
vælge at kombinere alle muligheder.
Vil du have én specifik farve? Front i orange, grøn
eller lilla? Måske et tryk af slange- eller koskind?
Du kan få enhver tænkelig farve og design endda trykt med dit logo eller slogan.

2632.99 | Full Colour Shopper
Stor, sort taske af ikke-vævet materiale (120 g/m²). Superlet og
stærk. Tasken har lange hanke og kan bruges som bæretaske eller
skuldertaske. Fronten kan trykkes med et fuldfarvet tryk i eget design.
Mål 36 x 42 x 15 cm. 76 g.
DKK 14,SU4 - H3 - 4 - 365 x 425 mm

Tasker & Rejseartikler

3631.99 | Full Colour PostmanBag
Praktisk skuldertaske af ikke-vævet materiale (120 g/m²).
Superlet og stærk. Med stort rum, lommer til kuglepenne,
skulderrem og overslag med velcrolukning.
Mål 36 x 27 x 7 cm. 69 g.
DKK 18,SU4 - H3 - 4 - 350 x 260 mm
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3629.99 | Tablet 10” PhotoBag
Skulder-/dokumenttaske i 600D polyester inklusive
fuldfarvetryk med stort skumforet hovedrum, velcrolukning til
sikker transport af en tablet op til 10”, forlomme med lynlås og
justerbar skulderrem. Det aftagelige overslag kan trykkes i en
hvilken som helst farve eller med et fuldfarvetryk.
Mål 21 x 30 x 8 cm. 246 g.
DKK 75,SU4 - H3 - 4 - 214 x 270 mm

Tasker & Rejseartikler

3828.03 | PhotoBag
Skulder-/dokumenttaske i 600 D polyester.
Med stort hovedrum, diverse lommer og
justerbar skulderrem. Aftageligt overslag med
velcrolukning. Mål 37 x 28 x 9 cm. 289 g.
DKK 75,SU4 - H3 - 4 - 270 x 340 mm

7707.99 | Magic Colour Bag
Skulder-/dokumenttaske i 600 D polyester
med stort hovedrum, flere lommer, justerbar
skulderrem og aftageligt overslag med
velcrolukning. Mål 36 x 29 x 10 cm. 328 g.
DKK 75,SU4 - H3 - 4 - 365 x 235 mm
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3791 | DocuTravel
Alsidig dokumenttaske i 600 D polyester. Med lynlåslukning og
forstærket håndtag. Mål 41 x 29 x 6 cm. 177 g.
DKK 18,S5 - H2 - 4 - 250 x 160 mm
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4112 | FairBag

2791 | PromoDoc

Trendy, all-round rygsæk-/dokumenttaske i 600 D polyester med stort
hovedrum med lynlås, ekstra lomme og justerbar skulderrem. Mål 26 x
34 x 1,1 cm. 153 g.

Praktisk ikke-vævet (80 g/m²) dokumenttaske. Med lynlås, forstærket
håndtag med farver og udvidet bund. Superlet og stærk. Mål 39 x 25,6
x 9 cm. 34 g.

DKK 23,-

DKK 8,-

S6 - H3 - 1 - 165 x 160 mm

S5 - H2 - 2 - 250 x 140 mm

Tasker & Rejseartikler

2611 | PostmanBag
Praktisk ikke-vævet (120 g/m²) skuldertaske i handy størrelse. Superlet
og stærk. Med stort hovedrum, lomme til kuglepenne, skulderrem og
velcrolukning. Mål 36 x 27 x 6 cm. 80 g.
DKK 14,S3 - H4 - 4 - 220 x 150 mm
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6196 | SubWay

5117 | Meeting

Skulder-/dokumenttaske i 600 D polyester med indvendig lomme
med velcrolukning, aftagelig/justerbar skulderrem, 2 håndtag og
kuffertmærke. Mål 48 x 30 x 10,5 cm. 310 g.

Skulder-/dokumenttaske i 70 D nylon med 2 drejebeslag og
justerbar/aftagelig skulderrem. Mål 39 x 29 x 7 cm. 358 g.

DKK 50,-

S5 - H3 - 1 - 100 x 40 mm

.98

DKK 55,-

S6 - H3 - 2 - 240 x 110 mm
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4201 | GreyLine

4898.90 | CityBag

Skulder-/dokumenttaske i 600 D polyester med velcrolukning og
justerbar skulderrem. Ideel til at transportere dokumenter og mapper i
A4-størrelse. Mål 38 x 31,5 x 6 cm. 246 g.

Denne robuste skuldertaske fremstillet af 3 mm tykt filt er et smagfuldt
og naturligt produkt. Med velcrooverslag, 2 lommer på forsiden og
justerbar skulderrem. Mål 25,5 x 34,5 x 6 cm. 230 g.

DKK 32,-

DKK 62,-

S6 - H3 - 1 - 260 x 70 mm

S5 - H2 - 1 - 120 x 70 mm
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4281 | Bizz Bag
Skulder-/dokumenttaske i 600 D polyester med stort hovedrum med
lynlås, forlomme med lynlås, justerbar/aftagelig skulderrem og 2 hanke.
Mål 38,5 x 28 x 6 cm. 253 g.
.71

DKK 48,S6 - H3 - 1 - 200 x 150 mm
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5396 | Boomerang

5405 | Metro

Skulder-/dokumenttaske i 600 D polyester med stort hovedrum,
justerbar skulderrem og overslag med velcrolukning.
Mål 39 x 26 x 9,5 cm. 290 g.

Skulder-/dokumenttaske i polyester med stort hovedrum, 2 lommer til
kuglepenne, hank og justerbar skulderrem. Mål 40 x 30 x 8 cm. 201 g.

DKK 45,-

S6 - H3 - 1 - 260 x 150 mm

S6 - H3 - 1 - 170 x 120 mm

DKK 36,-
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6944.98 | BusinessPartner

5940.98 | New York

Dokumenttaske i 600 D polyester med mange lommer og
justerbar/aftagelig skulderrem. Mål 40 x 28 x 14 cm. 500 g.

Dokumenttaske fremstillet af kraftigt vævet 600 D polyester med stort
hovedrum og lynlåslukning, indlæg i bunden, forlomme med lynlås,
sidelomme til mobiltelefonen, justerbar skulderrem og håndtag.
Mål 43 x 29 x 13,5 cm. 412 g.

DKK 73,S6 - H3 - 1 - 100 x 30 mm

DKK 59,S6 - H3 - 1 - 100 x 40 mm

.98

.30

6231 | Symposium

6838.98 | FirstClass

Skulder-/dokumenttaske fremstillet af 600 D polyester med beslag i
metal og justerbar/aftagelig skulderrem. Mål 41 x 28,5 x 5 cm. 344 g.

Kabinetaske af 600 D polyester med store lommer, forstærket håndtag
og justerbar/aftagelig skulderrem. Mål 42 x 36 x 20,5 cm. 656 g.

DKK 62,-

DKK 85,-

S6 - H3 - 2 - 250 x 120 mm

P5 - H3 - 2 - 90 x 25 mm

Tasker & Rejseartikler
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4884 | Brooklyn Bag
Smart Tarpaulin skulder-/dokumenttaske. Lavet af slidstærk og
vandresistent sejl. Enestående, mat finish. Med 3 lommer til
kuglepenne, lomme til smartphone, justerbar skulderrem med
non-slip belægning og velcrolukning. Mål 37,3 x 32 x 14 cm.
495 g.
DKK 82,S6 - H3 - 1 - 250 x 250 mm

6999.98 | CollegeBag DeLuxe
Robust, retro skuldertaske/dokumenttaske i imiteret læder.
Flot finish i holdbart kvalitetsmateriale, som sikrer en lang
levetid. Overslag med lynlås og velcrolukning, ekstra stort
hovedrum, lommer til kuglepenne, lomme til mobiltelefon og
justerbar og polstret skulderrem. Mål 40 x 34 x 11 cm. 560 g.
DKK 85,S6 - H3 - 1 - 240 x 100 mm
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4682.90 | Greystone 10” TabletBag
Grå skulder-/tablettaske med hovedrum, skumforet rum
til sikker transport af en tablet op til 10”, forlomme med
lynlås, foret bagside og justerbar skulderrem. Vændtæt
PVC-belægning på indersiden. Mål 22,5 x 6 x 28 cm.
195 g.
DKK 69,S6 - H3 - 1 - 130 x 130 mm

4683.90 | Greystone 15,4” LaptopBag
Grå rygsæk med hovedrum, skumforet rum til sikker
transport af en bærbar pc op til 15,4”, forlomme med
lynlås, foret bagside og justerbare skulderremme.
Vændtæt PVC-belægning på indersiden for ekstra
beskyttelse. Mål 28 x 12 x 40 cm. 397 g.
DKK 89,S6 - H3 - 1 - 160 x 95 mm

Tasker & Rejseartikler
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4225 | PromoPack
Rygsæk i 600 D polyester i iøjnefaldende farver, stort hovedrum med
dobbelt lynlås, justerbare/polstrede skulderremme og hank foroven.
Mål 30 x 40 x 17 cm. 206 g.
DKK 30,S8 - H3 - 2 - 145 x 120 mm
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4286 | Trip
Rygsæk fremstillet af vævet 600 D polyester med vandafvisende beklædning
indvendigt. Mål 30 x 40 x 10 cm. 320 g.
DKK 37,S8 - H3 - 3 - 120 x 80 mm
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6354 | Tracker

6281 | Backtrack

Robust og let rygsæk fremstillet af Jacquard med mange rum, justerbare
og polstrede skulderremme, ryg forstærket med skum, der øger
komforten, bærehank med gummigreb og kliklukninger på begge sider,
der giver ekstra stabilitet. Mål 32 x 50 x 19 cm. 730 g.

Sporty 600 D polyesterrygsæk med polstret ryg, justerbare og polstrede
skulderremme og åbning til høretelefoner.
Mål 30 x 43 x 15,5 cm. 550 g.

DKK 155,-

S6 - H3 - 1 - 90 x 45 mm

DKK 99,-

S6 - H3 - 1 - 130 x 40 mm
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4795 | TripleTop

6114.30 | Active

Rygsæk i 600 D polyester med karakteristisk, trekantet form.
Med stort hovedrum og polstret, diagonal og justerbar skulderrem.
Åbning til høretelefoner. Mål 40 x 50 x 13 cm. 255 g.

Sporty og let rygsæk af slidstærkt polyester med kubikformet struktur
med reflekterende detaljer. Med stort hovedrum med ekstra lomme
og dobbelt lynlås, netlomme på begge sider, forlomme med lynlås og
ekstra lomme med trykknaplukning, justerbare/polstrede skulderremme
med trykknaplukning (foran) for bedre komfort. Forstærket og
beskyttende skum på bagsiden. Mål 27 x 45 x 14 cm. 320 g.

DKK 44,S6 - H3 - 1 - 125 x 80 mm

DKK 109,S6 - H3 - 1 - 100 x 60 mm
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Fra rygsæk til pose på et øjeblik!

.30

5380 | Hiking Backpack
Foldbar nylonrygsæk med stort hovedrum og ekstra opbevaringsplads.
Den forede ryg og bund er forstærket. Med justerbare og polstrede
skulderremme. En ekstremt let rygsæk, som kan foldes helt sammen i
en integreret pose, som også kan bruges til ekstra opbevaring.
Mål sammenfoldet 23 x 18 x 12 cm. Mål 55 x 38 x 21,5 cm. 354 g.
DKK 149,S6 - H3 - 1 - 120 x 90 mm
.98
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4488 | BackPack Go Comfort

4485 | BackPack Go Active

Foldbar og meget let rygsæk af stærk og holdbar 190T jacquard
polyester med overraskende meget opbevaringsplads, lynlås med flotte
fluorescerende detaljer, 2 netlommer og justerbare skulderremme.
Fold rygsækken ud fra det ekstra rum i ryggen. Foldet mål
21 x 17 x 3 cm. Mål udfoldet 39,5 x 27 x 11 cm. 140 g.

Foldbar og superlet rygsæk af stærk og holdbar jacquard-vævet polyester.
Med stort opbevaringsrum og justerbare skulderremme. Tilhørende pose til
at øge dens kapacitet med et ekstra rum.
Mål sammenfoldet 13 x 12,5 x 2,5 cm. Mål udfoldet 40 x 35 x 10 cm.
64 g.

DKK 65,-

DKK 45,-

S6 - H3 - 1 - 130 x 100 mm

S6 - H3 - 1 - 120 x 130 mm
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6357 | ActiveBag
Sporty rygsæk fremstillet af slidstærkt nylon med stort hovedrum,
polstret ryg og justerbare skulderemme. Mål 21 x 40 x 11 cm. 440 g.
DKK 86,S6 - H3 - 1 - 65 x 30 mm
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3388 | SafeBag

3444 | PromoLine

Rygsæk i vandafvisende 190 T nylon med snøre. Inkl. refleksbånd.
Mål 36 x 40 cm. 41 g.

Rygsæk i vandafvisende 210 D nylon med snøre og to vertikale
refleksbånd. Mål 32 x 39 cm. 52 g.

DKK 12,-

DKK 12,-

S5 - H2 - 3 - 200 x 150 mm

S5 - H2 - 3 - 160 x 140 mm
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4492 | PromoBag
Rygsæk i vandafvisende 190 T nylon med snører. Mål 35 x 40 cm. 40 g.
DKK 8,S5 - H2 - 3 - 200 x 180 mm
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2000 | Non-Woven Promobag
Rygsæk i ikke-vævet materiale: Et ultralet og stærkt, syntetisk materiale
(80 g/m²). Med sorte snører. Mål 41 x 37 cm. 40 g.
.10

DKK 5,75
S3 - H4 - 4 - 200 x 180 mm
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3157 | PromoColour

3156.42 | PromoNaturel

Rygsæk i 100% bomuld. Med snøre. Mål 36,4 x 40,5 cm. 68 g.

Rygsæk i 100% bomuld. Med snøre. Mål 38 x 42 cm. 55 g.

DKK 12,-

DKK 10,-

S3 - H4 - 4 - 250 x 230 mm

S3 - H4 - 4 - 220 x 180 mm
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5282 | TrendBag
Alsidig sports-/rejsetaske i 600 D polyester med justerbar skulderrem og
hank med velcrolukning. Kapacitet 22,5 liter. Mål 55 x 31 x 26 cm. 610 g.
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DKK 64,S8 - H4 - 4 - 150 x 120 mm
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4541 | SportTraveller
Praktisk sports-/rejsetaske i 600 D polyester med justerbar/aftagelig
skulderrem, flere rum, 2 håndtag og indlæg og dupper under bunden.
Kapacitet 29 liter. Mål 60 x 29 x 29 cm. 721 g.
DKK 98,S8 - H4 - 2 - 200 x 90 mm
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5927 | RetroSport

.40

Sportstaske i PVC/PU med et klassisk 70’er look. Tasken er fremstillet af
kvalitetsmaterialer med en suveræn finish og er utrolig holdbar. Med stort
hovedrum, foret indvendigt med ekstra lomme med lynlås, lynlås i hele
taskens bredde og 2 håndtag. Forstærket bund og dupper, som giver ekstra
stabilitet og beskyttelse. Kapacitet 21,5 liter. Mål 48 x 28 x 25 cm. 760 g.
DKK 132,S8 - H4 - 1 - 260 x 120 mm
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7273 | SportsPacker

8880.98 | Cleveland

Praktisk 600 D polyester sports-/rejsetaske med justerbar/
aftagelig skulderrem, flere rum og 2 hanke. Kapacitet 27 liter.
Mål 55 x 28 x 23 cm. 720 g.

Stor sports-/rejsetaske i 600 D polyester med justerbar/aftagelig
skulderrem, 2 hanke, indlæg i bunden og ekstra lommer på siden.
Kapacitet 26 liter. Mål 57 x 25 x 31 cm. 734 g.

DKK 107,-

DKK 109,-

S8 - H4 - 2 - 160 x 70 mm

S8 - H4 - 1 - 250 x 100 mm

6783.98 | TopStars

7263.30 | Trophy XL

Stor rejse-/sportstaske i 600 D polyester med aftagelig/justerbar
skulderrem, robust indlæg i bunden og ekstra lomme til vådt tøj.
Kapacitet 29 liter. Mål 62 x 32 x 29 cm. 860 g.

Stor sports-/rejsetaske lavet af 600 D polyester med justerbar/aftagelig
skulderrem, 2 hanke og indlæg i bunden. Kapacitet 50 liter.
Mål 68 x 36 x 29 cm. 1200 g.

DKK 98,-

DKK 127,-

S8 - H4 - 2 - 260 x 90 mm

S8 - H4 - 2 - 80 x 55 mm

Tasker & Rejseartikler

Milan Collection
Eksklusiv taskekollektion med en række forskellige
modeller. Funktionelle og holdbare produkter.
Fremstillet af vandafvisende 600 D polyester med
et smart udseende. Den perfekte rejsepartner til din
næste tur!

6946.98 | Milan
Skuldertaske lavet af 600 D polyester med 6 lommer og en justerbar
skulderem. Kapacitet 10,5 liter. Mål 40 x 31 x 20 cm. 1000 g.
DKK 114,P6 - H3 - 1 - 50 x 15 mm

7347.98 | Milan sports/rejsetaske
Sports/rejsetaske i høj kvalitet lavet af 600 D polyester med 5 lommer og
justerbar skulderrem. Kapacitet 30,5 liter. Mål 58,5 x 31 x 27 cm. 1000 g.
DKK 116,P6 - H6 - 1 - 50 x 15 mm

8126.98 | Milan trolley
Trolley lavet af 600 D ployester med teleskophåndtag, stort hovedrum og
forlommer med lynlås. Kapacitet 31,5 liter. Mål 57 x 30 x 30 cm. Leveres
stykvis i transportkasse. 2550 g.
DKK 229,P6 - H6 - 1 - 50 x 15 mm
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4295 | Travel Mate
Digital bagagevægt med håndtag med digitalt display, som præcist
angiver vægten i kg og lb op til 40 kg / 88 lb. Tætvævet nylonrem med
spænde til nem fastgørelse under vejning. Slukker automatisk.
Inkl. batteri. Mål 10 x 3,7 x 4 cm. Pakket stykvis i æske. 23 g.
DKK 39,P3 - H5 - 5 - 20 x 12 mm

Tasker & Rejseartikler
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8642 | Oxfort
Smart og let 18” trolley af 100% ABS i metallic look. Med rummeligt
hovedrum 4 hjul, teleskophåndtag og lås. Kapacitet: 28 liter.
Mål 34 x 46 x 22 cm. 2440 g.
DKK 445,L2 - H8 - 0 - 60 x 15 mm

.30
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4222.10 | LuggageScale
Handy bagagevægt med metalhåndtag med gummigreb, krog i metal,
vægtangivelse i kg og lb op til maksimalt 38 kg/83 lb og målebånd med
en længde på 1 meter. Mål 15 x 9 x 4 cm. Pakket stykvis i æske. 210 g.
DKK 30,P4 - H7 - 4 - 30 x 20 mm

8444.98 | Cabinet Trolley
Trolley lavet af 1000 D polyester med stort hovedrum, dobbelt lynlås,
adskillige lommer, 2 solide hjul og teleskophåndtag i aluminium.
Kapacitet 22 liter. Mål 36 x 48 x 22 cm. Pakket stykvis i transportkasse.
3500 g.
DKK 355,P6 - H9 - 1 - 37 x 15 mm

Tasker & Rejseartikler

.10

.98

2111.42 | EasyPocket

2211 | Smart Pouch

Praktisk bomuldspose med 2 lynlåslommer. Mål 20,5 x 14,5 cm. 23 g.
DKK 7,75

Opbevaringspose af mikrofiber i 100% polyester med snøre.
Mål 17,5 x 0,20 x 8,6 cm. 7 g.

S3 - H2 - 1 - 90 x 40 mm

DKK 3,S3 - H1 - 1 - 100 x 50 mm

7007.98 | TrunkOrganizer
Hold bilen ren med denne sammenfoldelige opbevaringstaske i
600 D polyester til bagagerummet. Med to rum med bundplader samt
sidelomme i hvert rum. Mål udfoldet 32 x 26 x 50 cm.
Mål sammenfoldet 32 x 26 x 5 cm. 870 g.
DKK 85,S5 - H3 - 1 - 210 x 80 mm
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