
• Vadderad laptopficka i huvudfacket med maxbredd laptop cirka 34 cm

• Vadderad bottenplatta

• Rymlig dragkedjeficka fram

• Nätficka på sidan

• Sköna och mjuka axelband

• Vadderad rygg

• Bärhandtag/hängare

• Extra kraftiga 2-vägsblixtlås

• Foder

S

34cm

USB kontakt på ryggsäcken för �ll exempel powerbank

Säkerhetsficka och reflexpiping på baksidan Extra vadderat ryggpar� Laptopficka i huvudfacket

Organizer

Datorryggsäck | Valencia

Material - 600D/TPE och 600D/PU producerat 

i enlighet med Green Line’s miljökrav

Storlek - 31 (b) x 14 (d) x 45 (h) cm

Maxbredd laptop - ca 34cm

 

Vikt - ca 600 gram

Volym - ca 19 liter

Färg - Gråmelerad och svart

Gråmelerad (V326-80)Svart (V326-00)

Valencia
Ryggsäck med reflexdetaljer



Porto
Ryggsäck med reflexdetaljer

S

Svart (V280)

Svart/grå (V286)Svart/royal (V287)Svart/röd (V288)

Rymligt huvudfack med bland annat liten dragkedjeficka

Hörlursu�ag och spännband

Bärhandtag med starka x-sömmar Säkerhetsficka på ryggen Hörlursu�ag Hörlursu�ag

Material - 600Dpolyester med PVC-backning

Storlek - 30 (b) x 23 (d) x 43 (h) cm

Vikt - ca 550 gram

Volym - ca 23 liter

Färg - Svart, svart/röd, svart/royal och svart/grå

• Stort huvudfack

• Liten ficka i huvudfacket 

• Småfickor fram på väskan 

• Säkerhetsficka på baksidan

• Nätfickor på sidorna och fram

• Ett extra kraftigt bärhandtag 

• Bärhandtag/hängare

• Reflexpasspoaler på framsidan 

• Kraftiga 2-vägsblixtlås

Ryggsäck | Porto



Big Bear
Ryggsäck med reflexdetaljer

S

• Säkerhetsficka på baksidan

• Dokumentficka i huvudfacket

• Stor frontficka med dragkedja 

• Organizeravdelning 

• Flyttbar mobilficka

• Nätfickor på sidorna

• Fästremmar

• Bröst- och midjeband 

• Extra vadderat ryggparti

• Reflexer fram och på axelbanden 

• Bärhandtag/hängare  

• Extra kraftiga 2-vägsblixtlås

Material - 600D & 2-tone PVC

Storlek - 29 (b) x 28 (d) x 47 (h) cm

Vikt - ca 890 gram

Volym - ca 28 liter

Färg - Svart, svart/grå och svart/orange

Svart (V330)

Svart/orange (V332)

Baksida
Säkerhetsficka på ryggen

Dragkedjeficka i huvudficka

Välvadderat ryggpar�

Goda förvaringsmöjligheter

Dokumen�icka i huvudfacket

Reflexer fram och bak Hörlursu�ag

Organizer Mobilficka

Baksida

Svart/grå (V331)

Ryggsäck | Big Bear


