SWE

clique SHOULDER BAG SPORT 040232
Axelväska med justerbar axelrem och bärhandtag. Foder i tafta
100% nylon. Fickor på insidan av locket. Krok för nycklar.
Mått: 40x31x12 cm.
Volym: 15 l
Pris: 155:– (vid –49 st)
149:– (vid 50–99 st)
145:– (vid 100– st)

94

clique trOLLEY SPORT 040231
Tuff flexibel bag i silver och svart, med hjul så man slipper bära då man flyttar sig längre sträckor. Du kan dölja
trolleyhandtaget och i stället använda gummihandtaget
på kortsidan om så önskas.
Kvalitet: 600D polyester.
Mått: 55x26x28 cm.
Volym: 40 l
Pris: 390:– (vid –49 st)
375:– (vid 50–99 st)
369:– (vid 100– st)
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clique COMPUTER CASE 040128
Datafodral i stretchmaterialet “neopren” för att ge din dator ett bra skydd. Öppnas och stängs med två spännen,
väskan har bärhandtag. Passar för 17” samt 15” datorer.
Mått: 36x28x4,5 cm.
Pris: 115:– (vid –49 st)
110:– (vid 50–99 st)
105:– (vid 100– st)

99

clique COMPUTER BAG 040127
Dataryggsäck som du även kan använda som väska, då du
enkelt kan dölja bärsystemet. Passar för 15” och 17” datorer.
Två stora fickor fram med innerfickor, där det finns plats för
kablar och andra datatillbehör. Ryggsäcken har dragkedja
bak så du enkelt kan trä den över handtaget på en trolley.
Justerbart bärsystem, gummihandtag och gummiförstärkning i
hörnen. Reflexband på framsidan.
Kvalitet: 600D polyester.
Mått: 30x43x12.
Volym: 15 l
Pris: 245:– (vid –49 st)
235:– (vid 50–99 st)
229:– (vid 100– st)
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clique BACKPACK SPORT 040230
Tvåfärgad sportig ryggsäck i silver och svart. Stor ficka i
mesh på framsidan som kan fixeras med justerbara remmar
samt reglerbara bärremmar. Vadderad baksida och remmar.
Två sidofickor samt en säkerhetsficka på baksidan.
Kvalitet: 600D polyester.
Mått: 33x50x16 cm.
Volym: 26 l
Pris: 199:– (vid –49 st)
189:– (vid 50–99 st)
185:– (vid 100– st)
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clique travel bag SPORT 040233
Sportbag med silverdetaljer, silver i nyloncoating och
polyester. Sidofickor med dragkedja, varav en för skor.
Innerficka med dragkedja, stor öppning på ovansidan.
Justerbar axelrem med vaddering samt handtag.

Pris: 199:– (vid –49 st)
189:– (vid 50–99 st)
185:– (vid 100– st)

bags

Mått: 54x29x30 cm.
Volym: 47 l
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clique toiletry case II 040120
En genomtänkt necessär med mesh-fickor och plats
för många flaskor m.m. En praktisk S-formad hake på
insidan gör det lätt att hänga necessären i badrummet.
Löstagbar ficka.
Mått: 20x25x10 cm.
Pris: 95:– (vid –49 st)
89:– (vid 50–99 st)
85:– (vid 100– st)
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clique Computer Cover 040117
Datorfodral som är förberedd med kardborre för att
passa i modellerna 040115, 040125 och 040116.
Fungerar också separat som t ex give-away vid
konferensen. Resår i sidan gör att den passar de
flesta datormodeller.
Mått: 32x26x4 cm.
Pris: 48:– (vid –49 st)
45:– (vid 50–99 st)
43:– (vid 100– st)
99

Köp till datorfodral 40117.

clique Business Briefcase 040115

clique Trolley II 040122

Affärsportfölj med bra och praktiska utrymmen. Förstärkt
bärsystem och dragkedjor. Köp till datorfodral 040117
och gör den till en praktisk datorväska! Fickor för CDskivor. Passar på samtliga trolleymodeller.

Klassisk kabintrolley i ny design. Försedd med extra kraftiga dragkedjor och inlinehjul. Locket är fullt öppningsbart
vilket underlättar packning. Teleskophandtag som uppfällt
når 100 cm. Extra bärhandtag på väskans ovansida och
sida. Godkänd som handbagage av flygbolagen.

Mått: 40x30x12 cm.

Mått: 46x33x19 cm.

Pris: 227:– (vid –49 st)
220:– (vid 50–99 st)
210:– (vid 100– st)

Pris: 395:– (vid –49 st)
385:– (vid 50–99 st)
377:– (vid 100– st)
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