Laptop Schoudertassen

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Rivoli Laptop Schoudertas
De Rivoli Schoudertas is een basic laptoptas. De tas biedt ruimte voor je laptop. Daarnaast heb je een voorvak
met ruimte voor een aantal pennen. Laat de Rivoli Schoudertas bedrukken en laat je merk overal zien.

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van 600D polyester
Hoofdvak biedt ruimte voor een laptop met een schermdiameter van 15”
Verstelbare en afneembare schouderband
Afmetingen: 37 cm x 29 cm x 8 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Novara Laptop Schoudertas
Kies een opvallende kleur en vrolijk het straatbeeld op met de Novara Laptop Schoudertas. Deze laptoptas
biedt ruimte voor je laptop. Daarnaast heeft de tas een voorvak om je telefoon en portemonnee in op te
ruimen. De Novara Laptop Schoudertas is in veel vrolijke kleuren verkrijgbaar.

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van 600D polyester
Hoofdvak biedt ruimte voor een laptop met een schermdiameter van 15”
Verstelbare en afneembare schouderband
Afmetingen: 4 cm x 27 cm x 37 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Modena Laptop Schoudertas
De ideale tas voor het dagelijks vervoeren van je laptop. Handzaam, duurzaam en alleen de nodige vakken. De
Modena laptoptas zal nooit meer ruimte in beslag nemen dan nodig. Ga georganiseerd op pad!

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van 600D polyester
Gevoerd vak voor laptops met een schermdiagonaal van max. 14”
Voorvak met organisatiesegment
Afmetingen: 5 cm x 27 cm x 37 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Bellagio Laptop Schoudertas
Deze laptoptas is voorzien van twee vakken. Dankzij zijn minimalistische design is hij erg licht. What you see,
is what you get.

Geschikt voor transferprint
Gevoerd vak voor laptops met een schermdiagonaal van max. 15.6”
Voorvak met klittenbandsluiting voor accessoires

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Pisa Laptop Schoudertas
Geen fratsen of franjes nodig? De Napoli Schoudertas is een basic schoudertas voor de harde werker. De tas
heeft een hoofdvak met ritssluiting en een extra voorvak voor accessoires.

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van stevig, lichtgewicht 300D polyester
Gevoerd hoofdvak voor laptops met een schermdiagonaal van max. 15,6”
Afmetingen: 28 cm x 38 cm x 4 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Fiorano Laptop Schoudertas
Vervoer jij je apparatuur het liefst in stijl? De Fiorano laptoptas de tas die je zoekt. Volledig in denimkleur en
compleet met leren accenten, kom je met deze tas prima voor de dag.

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van 600D polyester en polyurethaan
Geschikt voor een laptop met een schermdiagonaal van max. 15,6”
Afneembare schouderband
Afmetingen: 40 cm x 30 cm x 6 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Capri Laptop Schoudertas
Het gewaagde ontwerp van deze tas springt eruit. Door een extra organisatiepaneel blijven al je spullen netjes
op hun plek zitten. Fijn om je waardevolle spullen en kantoorbenodigdheden ook veilig te vervoeren.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 600D polyester
Gevoerd hoofdvak voor een laptop met een schermdiagonaal van max. 15”
Afmetingen: 31 cm x 42 cm x 16 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Viareggio Laptop Schoudertas
Met de Vicenza Schoudertas weet je zeker dat je opvalt. De tas is beschikbaar in een aantal felle kleuren en
springt in het oog dankzij een modern ontwerp.

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van 1680D polyester
Gevoerd hoofdvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 15”
Extra vak voor een tablet van max. 10”
Afmetingen: 7 cm x 30 cm x 40 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Case Logic 15.6” Laptop Schoudertas
Krijg jij ook zo’n gevoelige schouder van je laptoptas? Dan is de Case Logic 15.6” Laptop Schoudertas ons
doktersadvies voor jou. Met gevoerde, opgevulde hengsels en een anti-slip schouderstuk, lig je nooit meer in
de kreukels.

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van 600D polyester
Hoofdvak voor een laptop met een schermdiagonaal van max. 15”
Apart vak voor het opbergen van documenten
Afmetingen: 44 cm x 35 cm x 8 cm

Nederlands
Basic Laptop Schoudertassen

Slazenger Chester 17” Laptop Schoudertas
Ideaal voor iedereen die te veel spullen met zich mee sjouwt. Met een hoofdvak voor boeken en documenten,
een gevoerde hoes voor je laptop én een gevoerde tablethoes is er een zee aan ruimte.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 600D polyester
Gevoerd hoofdvak
Gevoerde hoes voor een laptop met een schermdiagonaal van max. 17”
Gevoerde tablethoes voor een tablet van max. 10”
Afmetingen: 40 cm x 33 cm x 10 cm

Nederlands
Premium Laptop Schoudertassen

Firenze Laptop Schoudertas
Zoek jij een ouderwetse aktetas met een nieuwerwetse uitstraling? Chic maar functioneel? Dat is de Firenze
Laptop Schoudertas jouw tas. Het model van een aktetas is van binnen rood-gevoerd en heeft metalen
handgrepen. Ideaal om je bedrijf in stijl te promoten.

Geschikt voor borduring
Gevoerd computervak voor een laptop met een schermdiagonaal van max. 16”
Hoofdvak voorzien van dossierverdeler en organisatiepaneel
Twee extra vakken met rits om je waardevolle spullen veilig op te bergen.
Afmetingen: 7 cm x 31 cm x 40 cm

Nederlands
Premium Laptop Schoudertassen

Avenue Echo 15” Laptop Schoudertas
De Avenue Echo 15” Laptop Schoudertas neem je overal mee naartoe. De tas is handig voor op kantoor.
Het sportieve ontwerpt maakt echter dat de tas ook perfect is voor in je vrije tijd. Laat de laptop schoudertas
bedrukken en laat iedereen je logo zien.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 300D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiameter van 15”
Details met suèdelook
Afmetingen: 8 cm x 28 cm x 36 cm

Nederlands
Premium Laptop Schoudertassen

Avenue Easy-access 15.4” Laptop Schoudertas
Ga in vogelvlucht door de douane op het vliegveld met de Avenue Security Friendly Business 15.4” laptop
schoudertas. Rits het laptopcompartiment open en leg de tas plat op de band voor de veiligheidscontrole.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 600D polyester en PVC
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiameter van 15”
Afmetingen: 8 cm x 28 cm x 36 cm

Nederlands
Premium Laptop Schoudertassen

Case Logic 15.6” Laptop- en tablettas
Vervoer jij alleen je elektronica? Dan is de Case Logic™ 15.6” Laptop- en tablettas je nieuwe beste vriend. De
tas is ingericht om je laptop, tablet en alle bijbehorende kabels mee te nemen. Het ontwerp is strak en oogt
professioneel.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 600D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiameter van 15”
Afmetingen: 44 cm x 35 cm x 8 cm

Nederlands
Premium Luxe
Laptop
Laptop
Schoudertassen
Rugzakken

Echo 14” Laptop Schoudertas
De Avenue Echo 14” Laptop Schoudertas neem je overal mee naartoe. De tas is handig voor op kantoor. Het
sportieve ontwerpt maakt echter dat de tas ook perfect is voor in je vrije tijd. Laat de laptop schoudertas
bedrukken en laat iedereen je logo zien.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 300D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiameter van 15”
Details met suèdelook
Afmetingen: 8 cm x 28 cm x 36 cm

Nederlands
Premium Laptop Schoudertassen

Case Logic 17” Laptop- en tablettas
De Case Logic™ 17” Laptop- en tablettas is ontworpen voor de moderne zakenman. De tas heeft verschillende
vakken voor je elektronica. De vakken zijn allemaal gevoerd. Laat de laptoptas bedrukken en houd je apparatuur
veilig tijdens je reis.

Geschikt voor transferprint
Gemaakt van 600D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 17”
Gevoerd tabletvak voor een tablet met een schermdiagonaal van 10”
Afmetingen: 31 cm x 43 cm x 8 cm

Nederlands
Luxe Luxe
Laptop
Laptop
Schoudertassen
Rugzakken

Ogio Upton 17” Laptop Schoudertas
De Ogio™ Upton 17” laptop conference bag is perfect voor de moderne forens. Sleep de tas makkelijk door
de menigte dankzij zijn compacte ontwerp. Laat de laptop schoudertas bedrukken en val op in elke menigte.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 420D polyester en 600D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 17”
Gevoerde sleeve voor een tablet of e-reader
Afmetingen: 40 cm x 33 cm x 9 cm

Nederlands
Luxe Laptop Schoudertassen

XD Design Osaka 15,6” Laptop Schoudertas
Val op met de XD Design® Osaka 15,6” Laptop Bag. Dankzij het bijzondere design springt de tas overal in het
oog. Deze laptoptas is gemaakt van gerecycled materiaal en twee voorvakken met rits. De voering houdt je
laptop veilig wanneer je op pad bent.

Gemaakt van gerecycled polyethyleentereftalaat
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 15”
Waterbestendige voering
Afmetingen: 49 cm x 34 cm x 8 cm

Nederlands
Luxe Laptop Schoudertassen

Marksman Navigator 14” Laptoptas Messenger
De Marksman™ Navigator 14” Laptoptas Messenger is de perfecte tas voor de georganiseerde mens. De tas
heeft twee voorvakken met rits en een middenvak met rits onder de flap. Het hoofdvak biedt ruimte voor je
laptop en de schouderband is verwijderbaar.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 600D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met schermdiagonaal van 14”
Flap met drukknoop
Afmetingen: 36 cm x 27 cm x 7 cm

Nederlands
Luxe Laptop Schoudertassen

Marksman Odyssey Slim Laptop Schoudertas
De Marksman Oddyssey Slim Laptop Schoudertas is een platte tas. Je hebt je laptop altijd bij de hand dankzij
een rits aan de zijkant van de tas. Laat de schoudertas bedrukken, schuif je laptop erin en ga op weg.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van tarpaulin en 420D nylon
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 15”
Afmetingen: 4 cm x 30 cm x 40 cm

Nederlands
Luxe Laptop Schoudertassen

Avenue Daytripper sling 15.4”Laptop Schoudertas
Begin je reis comfortabel met de Avenue™ Daytripper sling 15.4”Laptop Schoudertas. De achterkant van de
tas is zo ontworpen dat hij comfortabel draagt. Het materiaal van de Avenue™ Daytripper sling 15.4”Laptop
Schoudertas zorgt voor ventilatie tijdens het dragen.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 600D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 15”
Speciaal vak voor je tablet
Afmetingen: 41 cm x 30 cm x 12 cm

Nederlands
Luxe Laptop Schoudertassen

Slazenger Richmond 17” Laptop Schoudertas
Ga stijlvol de deur uit met de Slazenger™ Richmond 17” Laptop Schoudertas. De tas heeft een modern
en sportief ontwerp. Toch biedt hij alle ruimte voor je laptop. Laat de Slazenger™ Richmond 17” Laptop
Schoudertas bedrukken. Je logo komt altijd goed voor de dag.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van PVC
Gevoerd hoofdvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 17”
Waterbestendige voering
Afmetingen: 43 cm x 33 cm x 16 cm

Nederlands
Luxe Laptop Schoudertassen

Ogio Elgin 17” Laptop Schoudertas
Laat nooit meer onnodig je apparatuur thuis met de Ogio™ Elgin 17” Laptop Schoudertas. De flap bovenop
heeft een dubbele sluiting met een slot. Laat de Ogio™ Elgin 17” Laptop Schoudertas bedrukken en ga op stap
met al je elektronica veilig opgeborgen.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 1680D polyester
Gevoerd laptopvak voor een laptop met een schermdiagonaal van 17”
Gevoerde sleeve voor je tablet of e-reader
Afmetingen: 42 cm x 34 cm x 11 cm

Nederlands
Luxe Laptop Schoudertassen

Elleven Vapor Easy-access 17” Attaché Laptoptas
Ga langere tijd op reis zonder ruimte tekort te komen. Met de Elleven Vapor Easy-access 17” Attaché Laptoptas
heb je genoeg ruimte voor al je elektronica. De tas heeft een speciaal gevoerd vak voor je tablet, een gevoerd
vak voor accessoires en een ruim hoofdvak met extra steekzakken.

Geschikt voor borduring
Gemaakt van 600D polyester en nylon
Gevoerd laptopvak geschikt voor een laptop van 17”
Kan opengeklapt op de band voor veiligheidscontrole
Afmetingen: 44 cm x 39 cm x 16 cm

