
• Stort och rymligt huvudfack 

• Huvudfack med stor U-öppning  

   för lätt åtkomst   

• Sko/klädpåse i huvudfacket 

• Många småfickor 

• Värdeficka i huvudfacket  

• Organizer i ena gavelfickan 

• Ficka med dragkedja på framsidan

• Reflexpasspoaler fram och på sidorna 

• Justerbar och avtagbar axelrem med  

   vadderad axelplatta

• Exklusiva spännen i metall 

• Vadderad botten

• Extra kraftiga 2-vägsblixtlås

Material - 300D ripstop/polyester med PU-backning för ökad 

mjukhetskänsla

Storlek - 67 (b) x 33 (d) x 27 (h) cm

Vikt - ca 1260 gram

Volym - ca 45 liter 

Färg - Svart

Svart (V361)

Stor U-öppning �ll huvudfack och organizer i gavelfickan

Avtagbart och justerbart axelband med vadderad 
axelpla�a och exklusiva spännen

Vadderat bärhandtag Rejäla fö�er på undersidan

Extra mjukt och följsamt material!

Weekendväska | Border Weekend Bag

Border Weekend Bag
Väska med reflexdetaljer



Palermo
Väska med reflexdetaljer

Material - 600D polyester med PVC- backning

Storlek - 63 (l) x 25 (b) x 30 (h) cm
Vikt - ca 900 gram
Volym - ca 42 liter
Färger - Röd, svart, marin och royal

• Stort huvudfack

• Liten ficka i huvudfacket 

• Sko/tvättpåse 

• Nätficka på ena gaveln

• Snabbåtkomlig ficka på framsidan

• Reflexpasspoaler runt hela väskan

• Justerbar axelrem med vadderad axelplatta 

• Kraftiga 2-vägsblixtlås

Sport-/fritidsväska | Palermo

Svart (V480)

Nä�icka och avtagbart axelband

Vadderad axelpla�aReflexpasspoal fram och bak

Royal (V482)

Marin (V483)

Röd (V481)



ELBA
Väska med reflexdetaljer

Svart/röd (V273)

Sko/klädpåse

Sko/klädpåse

Necessäravdelning

Necessäravdelning

Svart (V260)

Paraplyhållare

Paraplyhållare

Svart/royal (V274)

Material - 600D polyester med PVC-backning

Storlek - 55 (l) x 24 (b) x 29 (h) cm

Vikt - ca 1190 gram

Volym - ca 38 liter

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

Svart/orange (V272)

• Sko/klädpåse i huvudfacket

• Dokumentfack 

• Necessäravdelning i ena gavelfickan 

• Justerbar och avtagbar axelrem

• Drickahållare i huvudfacket

• Paraply/klubbhållare

• Namntagsficka

• Reflexer på gavlarna 

• Extra kraftiga 2-vägsblixtlås

Sport-/ weekendväska | Elba


