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Torba na laptopa 
40 x 28 x 5 cm 0,3 kg

Jednokomorowa torba na laptopa lub na podręczne 
dokumenty. Wykonana z najnowszej generacji mate-
riału o utkaniu 1200 dpi (DuoPoliester). Torba jest w ko-
lorze czarnym z dodatkiem koloru niebieskiego marki 
Vip Collection z kolekcji Barcelona. Możemy bez obaw 
przenosić w niej laptop lub dokumenty nawet w czasie 
opadów atmosferycznych. Można ja przenosić w rękach 
lub na dopinanym pasku. Dzięki uchwytowi bagażowe-
mu jaki jest w tylnej jej części możemy ją zawiesić na 
rączce walizki na kółkach. Funkcjonalność ta jest bardzo 
potrzebna w czasie podróży służbowej, kiedy mamy ze 
sobą również bagaż.

no TF30/15



Duo Poliester 1200 D

Pasek z naramiennikiem wykonany 
w technice żeglarskiego splotu

TF30/15



TF30/15
TF30/15

Dodatki w kolorze 
pomarańczowym

Dodatki w kolorze 
szarym



Torba na ramię 
28 x 22 x 5 cm 0,3 kg

Mała, funkcjonalna torba na ramię w kolorze czarnym  
z dodatkiem koloru niebieskiego. Torba należy do kolek-
cji Barcelona i jest marki Vip Collection. Idealna prak-
tycznie na każdą okazję. Można w niej przenosić portfel, 
różnego rodzaju etui na karty kredytowe i lojalnościowe, 
etui na klucze, a nawet sprzęt medialny i tablet 10”. Na 
pewno przyda się podczas zakupów, na spacerze, na 
wakacjach czy podczas mniej formalnych spotkań to-
warzyskich. Wykonana jest z materiału najnowszej ge-
neracji o utkaniu 1200 dpi (DuoPoliester).

no TF30/27a



TF30/27A
Duo Poliester 1200 D

Idealna podczas zakupów lub mniej 
formalnych spotkań 



Torba na laptopa 
40 x 30 x 15 cm 0,9 kg

Torba z materiału w kolorze czarnym z delikatnym do-
datkiem w formie obwódki w kolorze niebieskim. Idealna 
na  laptop i różne dokumenty. Dwie dodatkowe kieszenie 
na jej przedniej części zamykane na zamek suwakowy 
podnoszą podstawową funkcjonalność torby. Może być 
uzupełnieniem bagażu podczas kilkudniowej delegacji 
służbowej. Łatwo ją transportować na walizce na kół-
kach dzięki zaczepowi do rączki walizki znajdującemu 
się w tylnej części torby. Można ją również przenosić  
w rękach lub na ramieniu za pomocą dopinanego pa-
ska. Wykonana jest z najwyższej jakości materiału ba-
gażowego o utkaniu 1200 dpi (DuoPoliester).

no TF30/16



Dopinany pasek na ramię

Duo Poliester 1200 D

Duża pojemnośćTF30/16



TF30/16

Dodatki w kolorze 
szarym

Dodatki w kolorze 
pomarańczowym



Bagaż podręczny 
48 x 21 x 14 cm 0,8 kg

Dwukomorowa duża torba na laptopa i różne dokumen-
ty. Wykonana jest z najwyższej jakości materiału (Du-
oPoliester) o utkaniu 1200 dpi. Torba jest w kolorystyce 
czarnej z delikatnymi dodatkami w kolorze niebieskim. 
Należy do kolekcji Barcelona i jest marki Vip Collection. 
Funkcjonalność komór torby uzupełniają trzy zamyka-
ne na suwak kieszenie. Dwie z nich  są w jej przedniej 
części, trzecia jest z tyłu torby. Z tyłu torba ma ważny 
element umożliwiający powieszenie jej na rączce waliz-
ki na kółkach. Funkcjonalność ta jest szczególnie przy-
datna, kiedy torba jest uzupełnieniem naszego bagażu 
podczas kilkudniowej delegacji służbowej. Może być 
również przenoszona na ramieniu za pomocą dopina-
nego paska.

no TF30/40



Dopinany pasek na ramię

Funkcjonalny uchwyt

3 kieszenie na suwak

Duo Poliester 1200 D

TF30/40



TF30/40

Dodatki w kolorze 
pomarańczowym

Dodatki w kolorze 
szarym



Torba biznesowa 
40 x 34,5 x 18 cm 2,2 kg

Torba materiałowa na kółkach z wysuwaną klasyczną 
rączką bagażową. Jest wykonana z najwyższej jakości 
materiału bagażowego (DuoPoliester) o utkaniu 1200 dpi. 
Idealnie nadaje się na dwudniowy wyjazd służbowy, na 
który zabieramy dokumenty, laptopa oraz podstawowe 
rzeczy osobiste. Oprócz podstawowej komory torba ma 
cztery kieszenie zamykane na zamek suwakowy 
z przeznaczeniem na drobne rzeczy i dokumenty. Jeżeli 
podczas jej transportu nie korzystamy z kółek i rączki 
możemy ją przenosić w rękach lub na ramieniu za po-
mocą dopinanego paska. Torba jest w kolorze czarnym  
z delikatnymi dodatkami w kolorze niebieskim. Należy 
do marki Vip Collection z kolekcji Barcelona.

no TF30/17



TF30/17

Kauczukowe kółka Klasyczna wysuwana rączka

Idealna na służbowe wyjazdy

Dopinany pasek 
na ramię



TF30/17Dodatki w kolorze 
pomarańczowym

Dodatki w kolorze 
szarym



Torba sportowa 
55 x 30 x 28 cm 2,2 kg

Jednokomorowa, sportowa, materiałowa torba z dużą 
zewnętrzną kieszenią zamykaną na zamek suwa-
kowy. Idealna na kort tenisowy, pole golfowe lub na 
bieżnie na stadion - na zabranie ubrania sportowego 
i innych drobnych rzeczy. Może być również używana 
jako uzupełnienie funkcjonalności naszego baga-
żu wakacyjnego. Możemy ją przenosić w rękach, na 
ramieniu za pomocą paska lub na kółkach ciągnąc 
za sobą za pomocą klasycznej bagażowej rączki. 
Wykonana jest z materiału (DuoPoliester) o utkaniu 
1200dpi. Jest to materiał bagażowy najnowszej ge-
neracji. Torba w klasycznym czarnym kolorze z deli-
katnymi dodatkami w kolorze niebieskim. Należy do 
marki Vip Collection z kolekcji Barcelona.

no TF30/55T



TF30/55T

Duża komora  
zamykana na suwak

Kauczukowe kółka

Pasek na ramię

Wysuwana rączka



TF30/55T
Dodatki w kolorze 
pomarańczowym

Dodatki w kolorze 
szarym
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