
Lederen Design Laptop- en Schoudertas

 Maak een zakelijke indruk op uw vrienden en collega's.

 Geen gedoe meer, al uw documenten en uw laptop in een stevige tas mee naar het werk.

 Nooit meer spullen kwijt of thuis laten liggen.

 Houd geld over, door gebruik te maken van de actieprijs.

Specificaties
Deze tas heeft een stylish, zakelijk desgin. De tas is licht, maar stevig. Gemaakt van echt leer. Perfect als 
u een zware laptop of veel documenten naar het werk moet vervoeren.

Materiaal Leer
Gewicht ongeveer 1kg
Kleur (olie-wax-) bruin
Breedte 38cm
Hoogte 28cm
Dikte 7cm
Afsluitbaar Ja, m.b.v. rits
Draaghoogte verstelbaar Ja, m.b.v. verstelbare schouderband

Toepassingen
* Documenten vervoeren
* Electronische apparaten vervoeren
* Modeaccessoire

Geschikt voor
* Mannen
* Vrouwen

Plus- en minpunten
 De draaghoogte van de tas is verstelbaar, zodat jij hem comfortabel draagt.
 De tas heeft verschillende compartimenten zodat uw documenten, telefoon, laptop ordelijk op hun eigen 
plek opgeborden kunnen worden.
 De tas is afsluitbaar met een rits, waardoor water en vuil niet bij uw waardevolle spullen koemn.
 De tas is gemaakt van echt leer, waardoor de tas langer mee gaat.
 De tas heeft geen speciaal tabletvak.

Garanties



+ Binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren.
+ Uw aankopen en betalingen terugzien in uw persoonlijke account.
+ Veilig betalen via uw bank met iDeal.
+ Onze klantenservice staat voor al uw vragen klaar.

Bijzonderheden
Houd alstublieft rekening met een levertijd van 1 tot 3 weken in verband met de actie.

Tags: laptoptas wieltjes, schoudertas, laptoptas bruna, laptoptas italiaans, laptoptas dames, laptoptas 
rugzak, laptoptas sleeve, laptoptas heren, laptoptas 17 inch, laptoptas trolley, laptoptas 15 6 inch, 
laptoptas 14 inch, laptoptas 13 3 inch, laptoptas leer, laptoptas man, laptoptas action, laptoptas vrouwen,
laptoptas mediamarkt, laptoptas sale, laptoptas goedkoop, laptoptas coolblue, laptoptas burkely, bruin, 
aktetas
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