STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA
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Torba pilotka Wenger Patriot 17’’
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Torba pilotka Granada 17”

•D
 wuczęściowy zestaw biznesowy obejmujący walizkę
na kółkach z wieloma przegrodami oraz dopasowaną
do niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa 15,4”/39 cm
• Walizka posiada usztywnioną przegrodę chroniącą
laptopa o rozmiarze do 17”/43 cm
•D
 opasowana do zestawu zdejmowana płaska torba
na laptopa chroni laptopa o rozmiarze do 15,4”/39 cm - łatwo
wsuwa się na ergonomiczną, teleskopową rączkę walizki
• K ółka z łatwym poślizgiem
•P
 rzegroda na podróże z noclegiem może
pomieścić ubrania na następny dzień
•R
 ozszerzane przegrody na dokumenty
umożliwiają ich łatwe sortowanie
• K ieszeń „Quik Pocket” zapewnia łatwy
dostęp do niezbędnych akcesoriów
•Z
 amki błyskawiczne z blokadą umożliwiają zabezpieczenie
przegrody laptopa przy użyciu blokady

Plecak Gigabyte 15”

• Nowoczesna wersja biznesowej torby na kółkach może
przechowywać wszystkie potrzebne przedmioty użytkownika
• Przegroda na komputer może pomieścić większość
szerokoekranowych 17-calowych laptopów
• Biznesowy organizator wyposażony jest w kieszenie
i otwory na długopisy, telefon, iPoda, wizytówki, karty, itp.
•W
 razie podróży z noclegiem przestronna przegroda może
pomieścić ubrania na następny dzień
• Rozszerzalna przegroda na dokumenty
•W
 ewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym jest idealna
do przechowywania przewodów, kabli USB, zasilaczy, itd.
• Mocowanie na walizkę pozwala w prosty sposób umieścić
torbę na walizce na kółkach
• Kółka z łatwym poślizgiem
• Teleskopowa rączka

• Plecak dedykowany aktywnym biznesmenom
spędzających znaczną część życia w ruchu
• Usztywniona przegroda z wyściółką zapobiega zarysowaniu
komputera MacBook Pro (lub PC) o rozmiarze do 15’’
• Kieszeń na iPada z wyściółką przeciw zarysowaniom
• Platforma stabilizująca CaseBase utrzymuje
plecak w pozycji stojącej
• Amortyzujące paski naramienne
• Wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy
dostęp do niezbędnych akcesoriów
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie
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Plecak Carbon Apple 17”

• Lekki i komfortowy plecak na laptopa MacBook 17” (lub PC)
oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów
• Usztywniona przegroda chroni delikatną zawartość plecaka
• Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza i sprawia,
że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę
• Amortyzujące paski naramienne
• Wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp
do niezbędnych akcesoriów
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Siatkowe kieszenie boczne
• Rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie
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Plecak Legacy 16”

Plecak Reload 16”

• Lekki i komfortowy plecak na laptopa 16”/41 cm oferuje
niezrównaną wygodę, ułatwiając przy tym przeprowadzenie
kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, podczas której można cały
czas chronić swój laptop w przegrodzie z osłoną Triple Protect
• Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• Paski naramienne zapewniające komfort
• Ergonomiczny uchwyt
• Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp
do niezbędnych akcesoriów
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Siatkowe kieszenie boczne
• Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza
sprawia, że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę
• Rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

•B
 iznesowe rozwiązanie dedykowane profesjonalistom
ceniącym dobry styl
•U
 sztywniony tylny panel i przegroda na laptopa 16”/36 cm
oraz dedykowana kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm
•Z
 apewniające komfort paski naramienne dopasowane
do konturu ramion posiadają dodatkową wygodną wyściółkę
•M
 iękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort
podczas noszenia torby w ręku
• K ieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp
do najczęściej używanych przedmiotów
•O
 rganizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni
utrzymuje porządek wśród przedmiotów takich jak przewody,
ładowarki czy wizytówki i sprawia, że są one łatwo dostępne
• Wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym
może przechowywać butelkę z wodą
•P
 rzednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• P
 asek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie
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Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.
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Torba na laptopa Source 14”-16”

• Usztywniona przegroda na laptopa 14”/36 cm - 16”/41 cm,
oraz dedykowana kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm z wyściółką
zapobiegającą zarysowaniom
• Dwie przegrody główne
• Rozdzielacz na dokumenty
• Organizator na niezbędne akcesoria
• Kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp do niezbędnych
akcesoriów
• Wyściełane uchwyty
• Regulowany miękki pasek na ramię
• Zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby powstał
pasek Pass-Thru ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach
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Torba na laptopa Legacy 17”

Torba na laptopa slim Sherpa 16”

•U
 łatwia organizację pracy i sprawia, że kontrole
na lotnisku nie przysparzają trudności
• Skutecznie

chroni laptopy o rozmiarze do 17”/43 cm
• Torba ułatwia i przyspiesza przejście przez kontrolę
bezpieczeństwa na lotniskach, umożliwiając
pozostawienie chronionego laptopa wewnątrz torby
• W pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje
przedmioty i zapewnia do nich łatwy dostęp
• W przegrodach na dokumenty można przechowywać
papiery, foldery, czasopisma itd.
•M
 iękkie wyściełane uchwyty do wygodnego transportu
•P
 asek na ramię odporny na rozdarcia
•P
 asek Pass-Thru wsuwa się na rączki bagażu
na kółkach, ułatwiając podróżowanie

• Lekka i cienka torba z dwiema przegrodami może
przechowywać laptopa 16”/41 cm oraz akcesoria,
przez co jest idealna dla podróżujących profesjonalistów
• Usztywniona przegroda chroni laptopa
o rozmiarze do 16”/41 cm
• Dwie przegrody główne
• Pasek na ramię odporny na rozdarcia
• Podwójne uchwyty
• Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu
bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie
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Torba na laptop slim Index 16”

•P
 rzegroda na laptopa o rozmiarze do 16”/41 cm
wyściełana materiałem zapobiegającym zarysowaniom
•O
 chronna neoprenowa kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm
z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
•O
 rganizator na niezbędne akcesoria
• K ieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp
do niezbędnych akcesoriów
•R
 egulowany miękki pasek na ramię
•P
 odwójne uchwyty
•P
 asek Pass-Thru ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach
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Etui na laptop Resolution 13”

Torebka damska Eva 13”

• Pokrowiec na laptopa został zaprojektowany specjalnie
do codziennej ochrony przenośnego komputera MacBook 13”
(lub PC) poprzez zastosowanie usztywniającej wyściółki
zapobiegającej zarysowaniom oraz bezpiecznego
zamknięcia na zamek błyskawiczny
• Ochrona z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• Przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• Chowane uchwyty do noszenia oferują różne możliwości chwytania

• E legancka torba dla nowoczesnej, pewnej siebie
i energicznej w działaniu kobiety
•Z
 dejmowany usztywniony pokrowiec chroni laptopa
o rozmiarze do 13”/33 cm oraz tablet/czytnik 10”/25 cm
•O
 słona u dołu torby chroni i należycie zabezpiecza
spód torby przez zarysowaniem, brudem i wilgocią
• K ieszeń na akcesoria z zamkiem błyskawicznym
• E lastyczna przegroda główna
•Z
 dejmowany pasek na ramię
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