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Czysta lekkość. Prosta elegancja.
Nowi towarzysze na każdy dzień.

Dwie nowości w ofercie EVERKI na nowo definiują ochronę laptopa. Plecak EVERYDAY 106, 
ważący zaledwie 0,70 kg, ułatwia noszenie wszystkiego w biznesie, szkole i na boisku sportowym. 
Torba podręczna na laptopa SHOPPER 418 kładzie szczególny nacisk na prostą elegancję.  
Wspólne dla obu modeli: maksymalna ochrona i wiele przemyślanych funkcji na każdy dzień.

Everki 
SHOPPER 418 (EKB418)
Smukła torebka na laptopa do iPada / tabletu / ultrabooka do 15,6 cala

•  Wyściełana przegroda na laptopy do 15,6 cala
•  Miękkie, szerokie ramiączka, które są wygodne i nie zsuwają się 
•  Zakładka Wózek
•  Wewnętrzne przegródki na parasol, bidon, portfel, buty i nie tylko
• Trwałe zamki błyskawiczne i metalowe ściągacze
•  Kontrastująca podszewka wewnętrzna
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

pasuje do urządzeń „do” Waga Szerokość x Wysokość x Głębokość

39,8 cm (15,7") 440 g 390 x 335 x 105 mm 58456 Bulk

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.pl/pl/cmp?q=Nowości+Everki
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Everki 
EVERYDAY 106 (EKP106)
Lekki plecak na laptopa do urządzeń o przekątnej do 15,6 cala

•  Specjalna przegroda z miękką filcową wyściółką na laptopy o przekątnej do 15,6 cala
•  Miękko wyściełana komora na iPada / Pro / Kindle / Tablet
•  Tajna przegródka
•  Zakładka na wózek
•  Wytrzymałe zamki błyskawiczne z metalowymi suwakami
•  Kontrastowa podszewka
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

pasuje do urządzeń „do” Waga Szerokość x Wysokość x Głębokość

39,6 cm (15,6") 700 g 340 x 465 x 120 mm 58455 Bulk

https://www.wentronic.com

