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תיקים עשויים מבד ממוחזר איכותי ועמיד במים
מבקבוקי פלסטיק PET ממוחזרים 

GRS ומאושר על פי התקן הגלובלי למיחזור



TAKHI "טאקי"
תיק גב למחשב נייד עד 15'' עשוי מחומרים ממוחזרים

דגם
6020

   אפור מלאנז' כהה               אפור סטון                        כחול                              שחור

תא רוכסן גדול אחורי ניסתר לניירת 35x27 ס"מ,

תא רוכסן אלכסוני בחזית התיק

 

מידות: 40x26x16 ס"מ

נפח: 15 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה כולל תא נפרד מרופד למחשב

סגירת קלפה - מגנט כולל תא רוכסן

רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון, ידית עליונה 



מידות: 45x39x11 ס"מ

נפח: 18.5 ליטר

תיאור:

תא מרכזי עליון כולל תא נפרד מרופד למחשב,

סגירת שרוך וקלפה כוללת תא רוכסן, תא רוכסן נוסף בחזית התיק

רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון, ידית עליונה
 

ANOA "אנואה"
תיק גב למחשב נייד עד 14'' עשוי מחומרים ממוחזרים

           אפור סטון             אפור מלאנז' בהיר        אפור מלאנז' כהה                 שחור

דגם
6021



FOSSA "פוסא"
תיק גב למחשב נייד עד 14'' עשוי מחומרים ממוחזרים

          אפור סטון             אפור מלאנז' בהיר         אפור מלאנז' כהה                שחור

מידות: 35x33x8 ס"מ

נפח: 9 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה רחבה

הכולל תא נפרד למחשב ותא רשת פנימי סגירת רוכסן

תא רוכסן אלכסוני בחזית התיק, סגירת קלפה - מגנט

רצועות כתף הניתנות לכוונון, ידית עליונה
 

דגם
6022



RHINO "ריינו"
תיק גב למחשב נייד עד 16'' עשוי מחומרים ממוחזרים

שחור

 

מידות פתוח - 62 ס"מ / סגור - 42.5x37x15 ס"מ

נפח פתוח - 44 ליטר / סגור - 21 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה רחבה

הכולל תא נפרד מרופד למחשב ותא רשת פנימי סגירת רוכסן

תא רוכסן גדול אחורי ניסתר לניירת 44x27 ס"מ, תא רוכסן אלכסוני בחזית התיק,

2 כיסים בצידי התיק לבקבוקי שתייה וחפצים קטנים, רצועות בד מתכווננות בצידי התיק

רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון, ידית עליונה, סגירת רצועת סקוטש

אפור
מלאנז'
משולב

דגם
6023



PANDA "פנדה"
תיק גב למחשב נייד עד 15'' עשוי מחומרים ממוחזרים

 

מידות פתוח - 62.5 ס"מ / סגור - 46x39.5x14 ס"מ

נפח - 44 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה ורוכסן אלכסוני לבחירה

הכולל תא נפרד מרופד למחשב ו-2 תאים רשת פנימיים, תא רוכסן אחורי ניסתר

רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון, ידית עליונה סגירת רצועת סקוטש

שחור

אפור
מלאנז'

כהה

דגם
6024



SAIGA "סאיגה"
תיק גב למחשב נייד עד 15'' עשוי מחומרים ממוחזרים

 

מידות: 43x26x15 ס"מ

נפח: 21.5 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה רחבה סגירת רוכסן

הכולל תא נפרד מרופד למחשב ותא רשת פנימי סגירת רוכסן

תא רוכסן בחזית התיק, 2 כיסים בצידי התיק

רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון, 2 ידיות

כחול

אפור
מלאנז'
בהיר

דגם
6025



ADDAX "אדקס"
תיק גב למחשב נייד עד 15'' עשוי מחומרים ממוחזרים

 

מידות פתוח - 60 ס"מ / סגור - 44x35x13 ס"מ

נפח פתוח - 28 ליטר / סגור - 13 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה רחבה סגירת רוכסן וקלפה,

כולל תא נפרד מרופד למחשב ותא רשת פנימי סגירת רוכסן

תא רוכסן אחורי ניסתר

רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון, ידית עליונה

אפור מלאנז'/ שחור                       שחור                                אפור משולב                       

דגם
6026



BONOBO "בונובו"
תיק גב למחשב נייד עד 15'' עשוי מחומרים ממוחזרים

 

מידות פתוח - 45 ס"מ / סגור - 53x40x13 ס"מ

נפח: 35 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה רחבה הכולל תא נפרד למחשב 

תא רוכסן גדול אחורי ניסתר 45x37 ס"מ, תא רוכסן אלכסוני בחזית התיק

רצועות כתף מרופדות הניתנות לכוונון, ידית עליונה

סגירת קלפה ורצועת עם אבזם 

שחור
משולב

אפור
מלאנז'
משולב

דגם
6027



SAOLA "סאולה"
תיק גב למחשב נייד עד 15'' עשוי מחומרים ממוחזרים

 

מידות: 42.5x38x14 ס"מ

נפח: 26 ליטר

תיאור:

תא גדול פתיחה עליונה רחבה סגירת רוכסן

הכולל תא נפרד למחשב ותא רשת פנימי סגירת רוכסן

תא רוכסן בחזית התיק, רצועות כתף הניתנות לכוונון, 2 ידיות

אפור מלאנז'/ שחור            אפור סטון/שחור                          שחור                       

דגם
6028


