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2 0 2 1 - 2 0 2 2  D İ J İ T A L  K A T A L O G



TRAVELATRAVELATRAVELA

Her türlü kamp, seyahat ve �ş gez�s� �ç�n
�deal. Üstten saplı, 40L �ç hacm� ve 13-21

cm ekstra gen�şleyeb�l�r yapısı �le
seyahatte �ht�yacın olan her şey sen�nle

beraber yolda. Su geç�rmez ve darbelere
karşı koruyucu özell�ğ� sayes�nde zor
şartlarda sen� yolda bırakmaz! 88 mm

koruyucu kabıyla USB şarj / powerbank
uyumuyla da taşınab�l�r c�hazların g�tt�ğ�n

her yerde güvenle yanında

TRAVELA İLE SEYAHATTAN KORKMA! 



TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk:

43 cm x 12-21 cm x 30cm 
40 litre net iç hacim
16” Boyut 
%100 Polyester sağlam ve güvenilir kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Bağlantı klipsleri ile güvenli taşma
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama
malzeme



C I T Y L I F EC I T Y L I F EC I T Y L I F E

Şehir her zaman hareketlidir, peki ya sen? CityLife’ın
bavul kayışı ve korumalı fermuardan oluşan arka cepleri
sayesinde sen de şehrin hareketliliğine ortak ol. Okulda,

seyahatta ve yürüyüşte CityLife seninle. Su geçirmez
özelliği ve iki bölmesiyle eşyaların ıslanmaz, güvende kalır.

Ayrıca USB sarj / powerbank uyumu, su kabı ve gözlük
takma askısı ile sana konfor alanı sağlar. CityLife ile şehir

seni bekliyor! 

Şehrin temposuna CityLife ile ayak uydur!



TEKNİK ÖZELLİKLER

44 cm x 28cm x 13 cm 
11 litre net iç hacim
16” Boyut
%100 Polyester sağlam ve güvenilir kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama malzeme 
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar
Dahili USB Şarj Portu

RENK:



C I T Y L I F E +C I T Y L I F E +C I T Y L I F E +

 Fazla bölmesi ile sana geniş kullanım alanı verir. Okul,
kütüphane, ofis ve seyahat gibi farklı alanlarda senin
seninle beraber. Bavul kayışı ve korumalı fermuardan
oluşan arka cepleriyle işlevsel kullanım sunar. Ayrıca
USB sarj / powerbank uyumu, su kabı ve gözlük takma

askısı ile sana konfor alanı sağlar.
 CityLife+ ile daha fazlası seninle!

CityLife+ 'ta daha fazlasına yer ver!



TEKNİK ÖZELLİKLER
28 cm x 13 cm x 44 cm 
12 litre net iç hacim
16’’ Boyut
%100 Polyester sağlam kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Terletmeyen sırt kumaşı
Dört fermuarlı bölme 
Bavul kayışı 
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama malzeme 
Sağlam ve güvenilir kumaş
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar
Dahili USB Şarj soketi

RENK:



P R E S T I G EP R E S T I G EP R E S T I G E

Sen� düşünerek tasarlanmış kumaş yapısı,su geç�rmez
pol�üretan plast�k kaplama malzemes�nden

üret�lm�şt�r. Sağlam kumaşıyla taşınab�l�r c�hazların
�ç�n güven sağlamak �le kalmaz, aynı zamanda şık

tasarımı �le de günlük st�l�ne uyum sağlar. USB Şarj
Uyumu sayes�nde de �şler�n yarıda kalmaz. Okulda ya
da �şte, sen nasıl �stersen. Prest�ge �le farkını ortaya

koy!

Prestige ile farkını konuştur! 



TEKNİK ÖZELLİKLER

30 cm x 12 cm x 42 cm
15 lt iç hacim
16” Boyut 
%100 Polyester sağlam kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Bavul kayışı
Eli acıtmayan taşıma kulpu
Anahtarlık klips
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su kabı bölmesi ve gözlük takma askısı ile
fonksiyonel kullanım.
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama malzeme
Sağlam ve güvenilir kumaş
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar
Dahili USB Şarj Portu

RENK:



SUCCESSSUCCESSSUCCESS

Sen� düşünerek tasarlanmış Succes �le tanış! Taşıma
kulpu �le kolay taşıma sağlarken, sağlam ve kal�tel�

malzemes�yle de uzun ömürlü kullanım sunar. Özel olarak
düşünülmüş kumaş yapısı,su geç�rmez pol�üretan plast�k
kaplama malzemes�nden üret�lm�şt�r.Kal�tel� ve dayanıklı

T�p 8 Fermuarı sayes�nde de laptopun güvende olur.
İşte,okulda,kütüphanede günlük kullanımda Succes hep

yanında! USB Şarj / Kulaklık uyumuyla da şarjın h�ç
b�tmez!



TEKNİK ÖZELLİKLER

43cm x 30cm x 10m 
13 litre net iç hacim
16” Boyut
%100 Polyester sağlam ve güvenilir kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama
malzeme 
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar
Dahili USB Şarj portu 
Sırt askılıklarında askılık ile fonksiyonel kullanım

RENK:



COMPACTCOMPACTCOMPACT

Compact �le konforu sırtında h�sset! Omuz askıları
sayes�nde eşyalarını rahatça taşıyab�l�rs�n. Rahat ve

şık kullanımı sayes�nde de günlük kullanımına uygun.
Sen� düşünerek tasarlanmış kumaş yapısı,su

geç�rmez pol�üretan plast�k kaplama malzemes�nden
üret�lm�şt�r.Kal�tel� ve dayanıklı T�p 8 Fermuarı

sayes�nde de laptopun güvende olur. 



TEKNİK ÖZELLİKLER
42 cm x 30 x 10 cm 
13 lt iç hacim
17” Boyut
3 ana bölme
İşlevsel iç cepler
Laptop bölmesi
%100 Polyester sağlam ve güvenilir kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama
malzeme 
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar
Dahili USB Şarj Port

RENK:



D A I L Y L I F ED A I L Y L I F ED A I L Y L I F E

Seyahatte, kampta, iş gezisinde ya da okulda...
DailyLife yanında! Deri kulp ve metal askılıklarıyla
kolay taşınabilir özelliği sayesinde günün
temposunda sana ayak uydurur. Su geçirmez
kumaşıyla eşyaların güvende kalır, ıslanmaz. USB
sarj / powerbank uyumuyla da taşınabilir cihazların
seni bırakmaz. Günün her saatinde işlerini kolayla
halledebilirsin. 6 farklı renk seçeneğiyle de dilediğin
gibi tarzını konuşturabilirsin. Haydi, gün seni
bekliyor! 

Günün her anında DailyLife seninle!



TEKNİK ÖZELLİKLER
44 cm x 28cm x 13 cm 
11 litre net iç hacim
16” Boyut
%100 Polyester sağlam kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama malzeme
Sağlam ve güvenilir kumaş
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar
Dahili USB Şarj Portu 
Sırt askılıklarında askılık ile fonksiyonel kullanım

RENK:



nJOYnJOYnJOY

Okulda, seyahatte, yürüyüşte; kısaca her alanda
kullanabileceğin çok yönlü bir çanta. Estetik görünüşü
ve özellikleri ile her anına yakışır nitelikte. Beş bölmesi

ve 16L iç hacmi ile işin bir hayli kolaylaşır. Taşınabilir
cihaz, kulaklık, ders kitabı, dergi... Her ne istersen

gönlünce doldur, keyifle gez. Ergonomik tasarımı ve
ayarlanabilir askıları ile rahatça hareket edebilirsin.

Su geçirmez kumaşı ve korumalı bölmesi ile de
taşınabilir cihazların güvende.

 Sen sadece hayal et gerisi nJoy’da! 

Hayatın keyfi nJoy ile çıkar!



TEKNİK ÖZELLİKLER
44 cm x 28cm x 13 cm 
16 litre net iç hacim
16” Boyut
%100 Polyester sağlam kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Gözlük askısı
Ayarlanabilir ortopedik sırt askısı
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama malzeme
Sağlam ve güvenilir kumaş
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar
Dahili USB Şarj soketi 
Sırt askılıklarında askılık ile fonksiyonel kullanım

RENK:



C A N Y O NC A N Y O NC A N Y O N
 Geniş iç hacmi ile sadece laptopun değil aynı
zamanda ihtiyacın olan eşyalarında yanında.

Kitap, kulaklık ya da şarj aletin… Dilediğin gibi
doldur, canyon bütün işlerini halletmende

yardımcı olur. Kolay taşıma askısı sayesinde de
eşyalarını rahatça taşırsın. Seni düşünerek

tasarlanmış kumaş yapısı,su geçirmez poliüretan
plastik kaplama malzemesinden

üretilmiştir.Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 Fermuarı
sayesinde de laptopun güvende olur. 

CANYON İLE İŞLER YOLUNDA!



TEKNİK ÖZELLİKLER

40cm x 30cm x 5 cm 
5 litre net iç hacim
17” Boyut
%100 Polyester sağlam ve güvenilir kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Bağlantı klipsleri ile güvenli taşıma
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama malzeme 
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar

RENK:



P R O E L I T EP R O E L I T EP R O E L I T E

 
Sana özel tasarlanmış ProElite ile laptobun güvende!

İstediğin her yerde dilediğin gibi kullabilirsin. Su
geçirmez kumaşı ve dayanıklı fermuarı ile ProElite

senin yerine laptobunu korur. İşte, kütüphanede ya
da kafede… ProElit ile laptopun kaya gibi sağlam!

Seni düşünerek tasarlanmış kumaş yapısı,su
geçirmez poliüretan plastik kaplama malzemesinden

üretilmiştir.Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 Fermuarı
sayesinde de laptopun güvende olur. 

ProElite ile laptopun seninle her yerde güvende!



TEKNİK ÖZELLİKLER

37 cm x 28cm x 5 cm 
5 litre net iç hacim
14” Boyut
%100 Polyester sağlam kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Bağlantı klipsleri ile güvenli taşıma
Su geçirmez poliüretan plastik kaplama malzeme 
Sağlam ve güvenilir kumaş
Askılık ve taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar

RENK:



C O M F YC O M F YC O M F Y
Seyahatlerde, okulda, iş hayatınızda ve günlük

yaşamında en iyi yol arkadaşın Comfy yanında! 
Comfy organizer çantanı; telefon, şarj cihazları,

fotoğraf makinesi, makyaj malzemelerinin yanında
dikiş iplikleri, kablolar gibi karmaşaya müsait

malzemelerin düzenlenmesinde, resim yaparken
boya & hobi malzemelerini, araç kullanırken

yanında bulunması gereken ilk yardım
malzemelerini, ders çalışırken notlarını ve

kalemlerini ihtiyacın olan her yerde organize eder!
 



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün ölçüleri: 10x19x25 cm
Geniş iç hacim
Dayanıklı Tip 8 Fermuar
Suya dayanıklı kumaş
Ortopedik taşıma askısı
Uzun ömürlü kullanım
Bölmeleri ayarlanabilir ve çıkarılabilir cırcırtlı
bantlar
Astarlı ve file korumalı işlevsel şık bölmeler
İç bölmede ekstra fermuar

RENK:



A R R A YA R R A YA R R A Y

Teknolojik cihazlarda kullanılan kablolar,
kalemler, makyaj malzemeleri, fırçalar, takı-toka

ya da tıraş takımı… Ne şekilde istersen Array
senin için düzenler ve verimli kullanım sunar.

Üstelik seyahatlerde de su itici özelliği ile
eşyaların zarar görmeden güvenle yanında! Kolay
taşınabilirliği, az yer kaplaması ve işlevselliği ile

pratik kullanım sunar.Taşıma askısı ile rahat
taşıma. 7 inç’e kadar tabletler için kullanıma

uygun. İç fermuarlı fileli bölmesi ile eşyalarını
dilediğin gibi organize edebilme imkanı.

Array organizer ile işler daha pratik! 



TEKNİK ÖZELLİKLER
25 cm x 17cm x 3,5 cm 
%100 Polyester sağlam kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Su itici poliüretan plastik kaplama malzeme 
Sağlam ve güvenilir kumaş
Taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar

RENK:



A C E C A S EA C E C A S EA C E C A S E



TEKNİK ÖZELLİKLER
25 cm x 17cm x 3,5 cm 
%100 Polyester sağlam kumaş 
%100 Orijinal dizayn
Su itici poliüretan plastik kaplama malzeme 
Sağlam ve güvenilir kumaş
Taşıma kulpları
Kaliteli ve dayanıklı Tip 8 fermuar

RENK:



S A P P H I R ES A P P H I R ES A P P H I R E    

Ultra hafifliği ile sana taşıma kolaylığı sağlamak
ile kalmaz, şık tasarımı ile de seyahatlerine

estetik katar. Sapphire’in ihtişamıyla sen de
parla! Kaliteli ABS malzeme ile seyahatlerinizde

kırılma/çatlamaya karşı son derece dayanaklıdır.
360° dönen 2x4 tekerlekleri ile rahat hareket

imkânı sağlar. Hafif yapısı ile ağırlık hissi
yaratmaz. Kademeli ayarlanabilir çekme kolu ile
kolay taşıma. Şifreli fermuar sistemi ile güvende

hissettirir.  İki ayrı taşıma kulpu ile ergonomik
kullanım.

Sapphire’ın zarif tasarımı ile seyahatlerin
şimdi daha ihtişamlı! 



TEKNİK ÖZELLİKLER
2x4, 360° dönen tekerlek sistemi
Kaliteli ABS malzeme
Ayarlanabilir teleskopik sap
İki ayrı taşıma kulpu
İki ana bölme içerisinde bagaj kayışları
Entegre düşük profilli TSA kilidi
3 farklı boy seçeneği
Şifreli Fermuar sistemi
2 Yıl garantili kullanım

RENK:



W A V YW A V YW A V Y

Ultra hafifliği ile sana taşıma kolaylığı sağlamak
ile kalmaz, şık ve zarif tasarımı ile de

seyahatlerine estetik katar. Kaliteli ABS malzeme
ile seyahatlerinizde kırılma/çatlamaya karşı son
derece dayanaklıdır. 360° dönen 2x4 tekerlekleri

ile rahat hareket imkânı sağlar. Hafif yapısı ile
ağırlık hissi yaratmaz. Kademeli ayarlanabilir
çekme kolu ile kolay taşıma. Şifreli fermuar

sistemi ile güvende hissettirir. İki ayrı taşıma
kulpu ile ergonomik kullanım

Wavy’nin şıklığı ile seyahatlerin daha havalı! 



TEKNİK ÖZELLİKLER
2x4, 360° dönen tekerlek sistemi
Kaliteli ABS malzeme
Ayarlanabilir teleskopik sap
İki ayrı taşıma kulpu
İki ana bölme içerisinde bagaj kayışları
Entegre düşük profilli TSA kilidi
3 farklı boy seçeneği
Şifreli Fermuar sistemi
2 Yıl garantili kullanım

RENK:


