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Cardinal Bags
Η εταιρία Cardinal
δραστηριοποιείται στα είδη
ταξιδίου από το 1950 και
έχει μία επιτυχημένη πορεία
μέχρι και σήμερα.
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2001
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley ABS με μονό φερμουάρ, εσωτερικά φοδραρισμένες, με
εσωτερικό σύστημα τροχοπέδησης, 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 45 χ 28 cm / 4.10 kgr. / 87 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 60 x 38 x 23 cm / 3.20 kgr. / 53 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 34 x 21 cm / 2.60 kgr. / 36 ltr.
ΜΑΥΡΟ
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ΜΠΛΕ

ΜΠΟΡΝΤΟ

2002
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley ABS με μονό φερμουάρ, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό
σύστημα τροχοπέδησης, 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 45 χ 28 cm / 4.10 kgr. / 87 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 60 x 38 x 23 cm / 3.20 kgr. / 53 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 34 x 21 cm / 2.60 kgr. / 36 ltr.
ΜΑΥΡΟ

ΜΠΛΕ

ΜΠΟΡΝΤΟ
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2003
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley ABS με μονό φερμουάρ, εσωτερικά φοδραρισμένες, με
εσωτερικό σύστημα τροχοπέδησης, 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας,

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 46 χ 27 cm / 4.1 kgr. / 87 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 60 x 39 x 23 cm / 3.2 kgr. / 54 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 33 x 20 cm / 2.6 kgr. / 33 ltr.
ΜΑΥΡΟ
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ΜΠΛΕ

ΜΠΟΡΝΤΟ

2005
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley ABS με μονό φερμουάρ, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό
σύστημα τροχοπέδησης και 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 45 χ 28 cm / 4.1 kgr. / 87 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 60 x 38 x 23 cm / 3.2 kgr. / 53 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 34 x 21 cm / 2.6 kgr. / 36 ltr.
ΣΑΜΠΑΝΙ

ΜΠΛΕ

ΜΑΥΡΟ
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2004
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley ABS με μονό φερμουάρ, εσωτερικά φοδραρισμένες, με
εσωτερικό σύστημα τροχοπέδησης, 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 45 χ 28 cm / 4.1 kgr. / 87 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 60 x 38 x 23 cm / 3.2 kgr. / 53 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 34 x 21 cm / 2.6 kgr. / 36 ltr.
ΜΑΥΡΟ
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ΣΑΜΠΑΝΙ

ΜΠΛΕ

3200
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley EVA POLYESTER με επεκτεινόμενο φερμουάρ και 2 εξωτερικές
τσέπες, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό σύστημα τροχοπέδησης, 4
τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 71 χ 45 χ 27 cm / 4.1 kgr. / 86 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 61 x 41 x 25 cm / 3.2 kgr. / 62 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 51 x 35 x 22 cm / 2.6 kgr. / 39 ltr.
ΜΑΥΡΟ

ΜΠΛΕ

ΜΠΟΡΝΤΟ
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3300
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley EVA POLYESTER με επεκτεινόμενο φερμουάρ και 2
εξωτερικές τσέπες, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό σύστημα
τροχοπέδησης, 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

33
Σετ

τεμάχια
τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 44 χ 27 cm / 4.6 kgr. / 87 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 59 x 40 x 24 cm / 3.6 kgr. / 57 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 49 x 35 x 21 cm / 3.2 kgr. / 36 ltr.
ΜΑΥΡΟ
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ΜΠΛΕ

3400
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley EVA POLYESTER με επεκτεινόμενο φερμουάρ και 2 εξωτερικές
τσέπες, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό σύστημα τροχοπέδησης, 4 τροχούς,
κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 44 χ 27 cm / 4.6 kgr. / 86 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 59 x 40 x 24 cm / 3.6 kgr. / 57 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 49 x 35 x 21 cm / 3.2 kgr. / 39 ltr.
ΜΑΥΡΟ

ΜΠΛΕ
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2000C
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley EVA POLYESTER με επεκτεινόμενο φερμουάρ και 2
εξωτερικές τσέπες, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό σύστημα
τροχοπέδησης, 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 70 χ 45 χ 27 cm / 4.1 kgr. / 85 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 58 x 38 x 25 cm / 3.2 kgr. / 55 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 37 x 20 cm / 2.5 kgr. / 37 ltr.
ΜΠΛΕ

12 | CARDINAL BAGS | COLLECTION 2020

ΜΩΒ

2000Ε
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley EVA POLYESTER με επεκτεινόμενο φερμουάρ και 2 εξωτερικές
τσέπες, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό σύστημα τροχοπέδησης, 4 τροχούς,
κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 69 χ 46 χ 29 cm / 4.0 kgr. / 92 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 59 x 41 x 26 cm / 3.1 kgr. / 62 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 48 x 34 x 22 cm / 2.6 kgr. / 36 ltr.
ΜΑΥΡΟ

ΑΣΗΜΙ

ΧΡΥΣΟ
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2000B
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70)
Βαλίτσες Trolley ABS/PC, φοδραρισμένο εσωτερικό σύστημα με
4 διπλούς τροχούς με φερμουάρ & κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(70) Υ/Μ/Π: 70 χ 48 χ 28 cm / 4.1 kgr. / 94 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 60 x 42 x 25 cm / 3.2 kgr. / 63 ltr.
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 36 x 22 cm / 2.6 kgr. / 39.6 ltr.
ΜΑΥΡΟ

14 | CARDINAL BAGS | COLLECTION 2020

ΜΠΛΕ

ΑΣΗΜΙ

3600
Σετ βαλίτσες trolley (50/60/70/80)
Βαλίτσες Trolley EVA POLYESTER με επεκτεινόμενο φερμουάρ και 2 εξωτερικές
τσέπες, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό σύστημα τροχοπέδησης, 4 τροχούς,
κλειδαριά ασφαλείας.

Σετ

3

τεμάχια

Σετ

4

τεμάχια

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(80) Υ/Μ/Π: 80 x 48 x 26 cm / 4.8 kgr. / 99 ltr.
(70) Υ/Μ/Π: 72 χ 47 χ 24 cm / 3.8 kgr. / 81 ltr.
(60) Υ/Μ/Π: 62 x 41 x 21 cm / 3.1 kgr. / 53 ltr.
ΜΑΥΡΟ

ΜΠΛΕ

ΜΠΟΡΝΤΟ

(50) Υ/Μ/Π: 53 x 37 x 16 cm / 2.5 kgr. / 31 ltr.
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6402
Βαλίτσα trolley (50)
Βαλίτσα Trolley EVA POLYESTER με επεκτεινόμενο φερμουάρ και 2
εξωτερικές τσέπες, εσωτερικά φοδραρισμένες, με εσωτερικό σύστημα
τροχοπέδησης, 4 τροχούς, κλειδαριά ασφαλείας.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(50) Υ/Μ/Π: 48 x 35 x 22 cm / 3.3 kgr. / 37 ltr.
ΜΑΥΡΟ
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ΜΠΛΕ

ΜΠΟΡΝΤΟ

2000Α
Βαλίτσα trolley (50)
Trolley ABS/PC, φοδραρισμένο εσωτερικό
σύστημα με 4 τροχούς με φερμουάρ & κλειδαριά
ασφαλείας.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
(50) Υ/Μ/Π: 50 x 37 x 20 cm / 2.5 kgr. / 37 ltr.

ΜΑΥΡΟ

y
s
ea velling
tra

www.cardinalbags.gr | 17

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
COLLECTION
2020

Δερμάτινοι
χαρτοφύλακες
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα ειδικής
επεξεργασίας διετούς παλαίωσης.

8592

Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη τηλεφώνου,
πορτοφολιού, εσωτερική θήκη laptop, 2 εξωτερικές τσέπες,
τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου 128cm, Διαστάσεις:
27,5 χ 7 χ 17,5 cm
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8572

Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη
τηλεφώνου, πορτοφολιού, εσωτερική θήκη laptop, 2
εξωτερικές τσέπες, τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου
128cm, Διαστάσεις: 37 χ 6,5 χ 28 cm

Δερμάτινοι χαρτοφύλακες
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

8002

260

8812

7909

8114

8893

Με χειρολαβή, κεντρική θήκη, θήκη καρτών, κινητού,
υπολογιστή, 2 εξωτερικές θήκες, τσέπη φερμουαρ πίσω,
Διαστάσεις: 36 χ 8 χ 25 cm

Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη
τηλεφώνου, πορτοφολιού, 5 εξωτερικές τσέπες μπροστά,
2 πλαϊνές θήκες, 1 τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου
128cm, Διαστάσεις: 42 χ 13 χ 30 cm

Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη
τηλεφώνου, πορτοφολιού, καρτών, 2 εξωτερικές τσέπες
μπροστά, 2 πλαϊνές θήκες, 1 τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας
ώμου 128cm, Διαστάσεις: 30 χ 8 χ 24 cm

Με χειρολαβή, κεντρική θήκη, θήκη καρτών, κινητού,
laptop, 2 εξωτερικές θήκες, τσέπη φερμουαρ πίσω, ιμάντας
ώμου 128cm, Διαστάσεις: 39 χ 9 χ 30 cm

Με χειρολαβή, εσωτερικές θήκες, χωρίσματα και φερμουάρ
για πορτοφόλι, κινητό, κάρτες, ιμάντας ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 33 χ 2 χ 25 cm

Με χειρολαβή, 2 κεντρικές θήκες, θήκες καρτών, κινητού,
laptop, 2 εξωτερικές θήκες, τσέπη φερμουαρ πίσω, ιμάντας
ώμου 128cm, Διαστάσεις: 40 χ 15 χ 28 cm
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Δερμάτινοι χαρτοφύλακες
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

8380

8539

8523

305

8001

7804

Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη τηλεφώνου,
πορτοφολιού, εσωτερική θήκη laptop, εξωτερική τσέπη tablet,
2 εξωτερικές τσέπες, τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου
128cm, Διαστάσεις: 39 χ 10,5 χ 31 cm

Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη τηλεφώνου,
πορτοφολιού, εσωτερική θήκη laptop, εξωτερική τσέπη ipad,
2 εξωτερικές τσέπες, τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου
128cm, Διαστάσεις: 40 χ 7 χ 28 cm

Με χειρολαβή, 2 κεντρικές θήκες, θήκη καρτών, κινητού,
laptop, 2 εξωτερικές θήκες, θήκη φερμουάρ μπροστά, θήκη
φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου 128cm, Διαστάσεις: 35 χ 9 χ
30 cm
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Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη τηλεφώνου,
πορτοφολιού, εσωτερική θήκη laptop, εξωτερική τσέπη tablet,
2 εξωτερικές τσέπες, τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου
128cm, Διαστάσεις: 37 χ 8 χ 26 cm

Με χειρολαβή, 1 κεντρική θήκη, 1 εσωτερική τσέπη φερμουάρ,
θήκη laptop, εξωτερικό φερμουάρ μπροστά, ιμάντας ώμου
128cm, Διαστάσεις: 39 χ 5 χ 28 cm

Με χειρολαβή, εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη τηλεφώνου,
πορτοφολιού, εσωτερική θήκη laptop, 2 εξωτερικές τσέπες,
τσέπη φερμουάρ πίσω, ιμάντας ώμου 128cm, Διαστάσεις: 38
χ 8 χ 28 cm

Δερμάτινα σακίδια
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα ειδικής
επεξεργασίας διετούς παλαίωσης.

8371

9008

8863

010

Εσωτερικές θήκες, χωρίσματα για laptop 14’, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες, Διαστάσεις: 38 χ 15 χ 28 cm

Εσωτερικές θήκες, χωρίσματα για laptop, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm, Διαστάσεις:
34 χ 6 χ 26 cm

Εσωτερικές θήκες, χωρίσματα για laptop, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες, Διαστάσεις: 27 χ 15 χ 37,5 cm

Εσωτερικές θήκες, χωρίσματα για laptop, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες, Διαστάσεις: 28 χ 13 χ 31 cm
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Δερμάτινα σακίδια
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

007

Εσωτερικές θήκες, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες,
Διαστάσεις: 18 χ 9 χ 25 cm

311

Εσωτερικές θήκες, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες,

Δερμάτινα
τσαντάκια ώμου
Υψηλής ποιότητας γνήσιο
δέρμα ειδικής επεξεργασίας
διετούς παλαίωσης.
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8701

Εσωτερικές θήκες, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες,
Διαστάσεις: 27 χ 17 χ 30 cm

Δερμάτινα τσαντάκια ώμου
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

8955

8898

8328

714

8558

8605

8516

7002

1023

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 12 χ 1,5 χ 18,5 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 12 χ 5 χ 17,5 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 21 χ 2,5 χ 26 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 12 χ 1,5 χ 18,5 cm

Εσωτερική τσέπη, θήκη για τηλεφώνο,
πορτοφόλι, βασική τσέπη, εξωτερική
θήκη εμπρός, θήκη φερμουάρ πίσω,
Διαστάσεις: 12 χ 1,5 χ 18,5 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 18 χ 5 χ 22 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 4,8 χ 2 χ 16 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 23 χ 7,5 χ 28 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 23 χ 2 χ 26 cm
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Δερμάτινα τσαντάκια ώμου
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

8573

8625

8871

9105

1171

7603

8870

1292

1121

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 16 χ 5,5 χ 24 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 23 χ 7 χ 16 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, tablet, κανονικό
βιβλίο, ομπρέλα, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 22 χ 8,5 χ 25 cm
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Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 15,5 χ 2,7 χ 24 cm

Εσωτερική τσέπη, θήκη για τηλεφώνο,
πορτοφόλι, βασική τσέπη, εξωτερική
θήκη εμπρός, θήκη φερμουάρ πίσω,
Διαστάσεις: 14 χ 6,5 χ 19 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 30 χ 6 χ 29 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, tablet, κανονικό βιβλίο, ομπρέλα,
Διαστάσεις: 16 χ 6 χ 24 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, εξωτερικη θήκη, πίσω
θήκη φερμουάρ, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 23 χ 8 χ 19 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, tablet, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 27 χ 7,5 χ 22 cm

Δερμάτινα τσαντάκια ώμου
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

8326

C011

9024

8980

8821

1093

819

9040

8362

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 15 χ 5 χ 22 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 20 χ 5,5 χ 23,5 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 28 χ 6 χ 22 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 23 χ 7 χ 18 cm

Εσωτερική τσέπη, θήκη για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, tablet, λουρί ώμου
128cm, Διαστάσεις: 23,5 χ 3,5 χ 26 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, tablet, κανονικό βιβλίο, ομπρέλα,
λουρί ώμου 128cm, Διαστάσεις: 25 χ 6 χ
22 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 21 χ 6 χ 17 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 26 χ 6 χ 23 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 21,5 χ 6 χ 17,5 cm
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Δερμάτινα τσαντάκια ώμου
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

702

701

8951

8003

8851

8577

8868

8006

8125

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 16 χ 2,5 χ 11,5 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για
πορτοφόλι, κινητό, tablet, κανονικό
βιβλίο, ομπρέλα, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 28 χ 5 χ 21 cm

Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, θήκη
για πορτοφόλι, κινητό, ταμπακιέρα, για
λουρί ώμου 128cm, Διαστάσεις: 13 χ 4
χ 18 cm
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Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 20 χ 3 χ 16,8 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 11 χ 4,8 χ 16,3 cm

Εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη
κινητού, βασική τσέπη, εξωτερική θήκη
εμπρός, τσέπη φερμουάρ πίσω, λουρί
ώμου 128cm, Διαστάσεις: 22 χ 5,5 χ 26
cm

Εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη κινητού,
βασική τσέπη, 2 εξωτερικές θήκες εμπρός,
τσέπη φερμουάρ πίσω, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 22 χ 5,5 χ 26 cm

Εσωτερική τσέπη φερμουάρ, τσέπη κινητού,
βασική τσέπη, εξωτερική θήκη εμπρός,
τσέπη φερμουάρ πίσω, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 26 χ 6 χ 30,5 cm

Εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, tablet, κανονικό βιβλίο, ομπρέλα,
λουρί ώμου 128cm, Διαστάσεις: 28 χ 7 χ
25 cm

Δερμάτινα τσαντάκια ώμου
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα.

339

7604

1136

8007

7347

7350

Εσωτερικές θήκες και χωρίσματα για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες, λουρί ώμου
128cm, Διαστάσεις: 18 χ 5 χ 15 cm

Εσωτερικές θήκες, χωρίσματα και θήκες
με φερμουάρ για πορτοφόλι, κινητό,
ipad, laptop, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 34 χ 6 χ 27 cm

2 τσέπες εμπρός και μια τσέπη πίσω,
εσωτερικές θήκες, θήκες για πορτοφόλι,
κινητό, κάρτες, λουρί ώμου 128cm,
Διαστάσεις: 23 χ 8 χ 19 cm

Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες, λουρί
ώμου 128cm, Διαστάσεις: 15 χ 1.7 χ
19.5 cm

2 εσωτερικές τσέπες φερμουάρ, τσέπη
για τηλεφώνο και πορτοφόλι, βασική
τσέπη, λουρί ώμου 128cm, Διαστάσεις:
24 χ 6,5 χ 34 cm

Εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες,
λουρί ώμου 128cm, Διαστάσεις: 15 χ
2.5 χ 20 cm

3237

Τσαντάκι ποδιού με εσωτερικές θήκες,
χωρίσματα και θήκες με φερμουάρ για
πορτοφόλι, κινητό, κάρτες, Διαστάσεις:
14 χ 4 χ 22 cm
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Δερμάτινα
τσαντάκια μέσης
Υψηλής ποιότητας γνήσιο δέρμα ειδικής
επεξεργασίας διετούς παλαίωσης.

8991

8879

8977

8943

9080

8966

Εσωτερικές θήκες για πορτοφόλι και
κινητό, Διαστάσεις: 21 χ 2 χ 12 cm

Εσωτερικές θήκες για πορτοφόλι και
κινητό, Διαστάσεις: 22 χ 2 χ 12 cm
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Εσωτερικές θήκες για πορτοφόλι και
κινητό, Διαστάσεις: 30 χ 12 cm

Εσωτερικές θήκες για πορτοφόλι, κινητό,
εξωτερικές θήκες και πίσω τσέπη
φερμουάρ, Διαστάσεις: 23 χ 3,5 χ 13 cm

Εσωτερικές θήκες για πορτοφόλι και
κινητό, Διαστάσεις: 20 χ 5 χ 13 cm

Εσωτερικές θήκες για πορτοφόλι, κινητό,
εξωτερικές θήκες και πίσω τσέπη
φερμουάρ, Διαστάσεις: 23 χ 3,5 χ 13 cm

BACKPACK
COLLECTION
2020

Σακίδια πόλης
με ανατομική πλάτη.

904

Με 1 εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 45 χ 35 χ 23 cm, 36ltr.

902

Με 1 εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 45 χ 35 χ 23 cm, 36ltr.

903

Με 1 εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 45 χ 35 χ 23 cm, 36ltr.

901

Με 1 εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 45 χ 35 χ 23 cm, 36ltr.

853

Με 1 εσωτερική θήκη για laptop,
Διαστάσεις: 60 χ 27 χ 26 cm, 42ltr.
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Σακίδια πόλης
με ανατομική πλάτη.

931-18-18

OEM μονοθέσιο αδιάβροχο σακίδιο
πλάτης, με εσωτερικές και εξωτερικές
θήκες για laptop, κινητό, tablet,
πορτοφόλι, καλώδιο USB, Διαστάσεις:
46 χ 15 χ 30 cm

933-001

OEM μονοθέσιο αδιάβροχο σακίδιο
πλάτης, με εσωτερικές και εξωτερικές
θήκες για laptop, κινητό, tablet,
πορτοφόλι, καλώδιο USB, Διαστάσεις:
46 χ 15 χ 30 cm
ΜΑΥΡΟ

938-1704

OEM μονοθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης,
με εσωτερικές και εξωτερικές θήκες
για laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι,
κλειδαριά ασφαλείας, διπλή θύρα USB,
Διαστάσεις: 45 χ 31 χ 18 cm
ΜΑΥΡΟ

ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ
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944-823

ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ

OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο
πλάτης με εσωτερικές και εξωτερικές
θήκες για laptop, κινητό, tablet,
πορτοφόλι, διαθέτει εξαγωγέα
ακουστικών, καλώδιο USB,
Διαστάσεις: 45 χ 13 χ 28 cm

945-020

OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο
πλάτης με πλαϊνή λαβή για χρήση και
ως χαρτοφύλακας. Εσωτερικές και
εξωτερικές θήκες για laptop, κινητό,
tablet, πορτοφόλι, καλώδιο USB,
Διαστάσεις: 42 χ 20 χ 29 cm

934-023

OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης
με επιπλέον πλαϊνή λαβή για χρήση
και ως χαρτοφύλακας. Εσωτερικές και
εξωτερικές θήκες για laptop, κινητό,
tablet, πορτοφόλι, καλώδιο USB,
Διαστάσεις: 37 χ 26 χ 14 cm

Σακίδια πόλης
με ανατομική πλάτη.

935-1804

939-1106

941-8328

936-1805

940-1802

943-1711

OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης,
με πλαϊνή λαβή για χρήση και ως
χαρτοφύλακας, φερμουάρ επέκτασης 5
εκατοστών, εσωτερικές και εξωτερικές
θήκες για laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι,
καλώδιο USB, Διαστάσεις: 45 χ 17 χ 29 cm

OEM τριθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης,
με πλαϊνή λαβή για χρήση και ως
χαρτοφύλακας. Εσωτερικές και εξωτερικές
θήκες για laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι,
φερμουάρ επέκτασης, καλώδιο USB,
Διαστάσεις: 41 χ 10 χ 30 cm

OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο
πλάτης με εσωτερικές και εξωτερικές
θήκες για laptop, κινητό, tablet,
πορτοφόλι, καλώδιο USB, Διαστάσεις:
43 χ 12 χ 30 cm

OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης
με εσωτερικές και εξωτερικές θήκες
για laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι,
καλώδιο USB, Διαστάσεις: 43 χ 19 χ 23
cm

OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης με
εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι, ανατομική
πλάτη, κλειδαριά ασφαλείας, αντικλεπτικό
σύρμα, θύρα USB και ακουστικών,
Διαστάσεις: 50 χ 30 χ 11 cm

OEM αδιάβροχο σακίδιο πλάτης με
πλάγια χειρολαβή για χρήση ως σάκος
ταξιδίου. Εσωτερικές/εξωτερικές θήκες
για laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι,
χώρισμα για παπούτσια, κλειδαριά
ασφαλειας, θύρα ακουστικών, καλώδιο
USB, Διαστάσεις: 52 χ 29 χ 22 cm
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Σακίδια πόλης
με ανατομική πλάτη.

932-024

930-35011

946-0392

942-025

937-1902

521

OEM μονοθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης,
με εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για
laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι, καλώδιο
USB, Διαστάσεις: 40 χ 14 χ 29 cm

OEM μονοθέσιο αδιάβροχο σακίδιο
πλάτης, με εσωτερικές και εξωτερικές
θήκες για laptop, κινητό, tablet,
πορτοφόλι, κλειδαριά ασφαλείας και
καλώδιο USB, Διαστάσεις: 42 χ 14 χ
30 cm
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OEM διθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης
με εσωτερικές και εξωτερικές θήκες
για laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι,
κλειδαριά ασφαλείας, θύρα USB,
Διαστάσεις: 43 χ 15 χ 31 cm

OEM τριθέσιο αδιάβροχο σακίδιο πλάτης
με εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για
laptop, κινητό, tablet, πορτοφόλι, θύρα
USB, Διαστάσεις: 44 χ 13 χ 31 cm

OEM Aδιάβροχο σακίδιο πλάτης με
εσωτερικές και εξωτερικές θήκες για laptop,
κινητό, tablet, πορτοφόλι, επιπλέον κάλυμμα
αδιαβροχοποίησης, σφυρίχτρα και θήκη για
κύστη νερού, Διαστάσεις: 73 χ 23 χ 34 cm

Από polyester, δέσιμο στη μέση και
στο στήθος, εαωτερικά φοδραρισμένο,
Διαστάσεις: 70 χ 32 χ 17 cm, 38ltr

Σακίδια πόλης
με ανατομική πλάτη.

24346

23937

JBS24055-010

24056

Merrell σακίδιο πλάτης, 2 πλαϊνές τσέπες, θέση για φως
ποδηλάτου, εσωτερική θήκη με φερμουάρ, Διαστάσεις:
30 χ 47 χ 17 cm, 24ltr.

Merrell σακίδιο πλάτης, με ρυθμιζόμενη ζώνη μέσης, επάνω
κουκούλα με τσέπη και φερμουάρ, θήκη για μπουκάλι, πλαϊνές
τσέπες, θέση για φως ποδηλάτου, Διαστάσεις: 29 x 45 x 25 cm, 20ltr.

Merrell σακίδιο πλάτης, τσέπη για laptop, μπροστινή
τσέπη με φερμουάρ, θέση για φως ποδηλάτου, εσωτερική
θήκη με φερμουάρ, Διαστάσεις: 36 x 51.5 x 30 cm, 27ltr.

Merrell σακίδιο πλάτης, με θήκη για laptop και tablet,
μπροστινή τσέπη, βαμβακερή επένδυση, Διαστάσεις: 31 x
43 x 22 cm, 18ltr.

23638

Merrell σακίδιο πλάτης, 2 εξωτερικές τσέπες με
φερμουάρ, πλαϊνές θήκες, εσωτερική τσέπη με
φερμουάρ, Διαστάσεις: 29.5 x 45 x 14.5 cm, 27ltr.
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Σακίδια πόλης
με ανατομική πλάτη.

911

912

916

914

915

852

464

469

Με εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 50 χ 35 χ 23 cm, 40ltr.

Με εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 50 χ 35 χ 23 cm, 40ltr.

Διαστάσεις: 43 χ 29 χ 12 cm, 15ltr.
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Με εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 50 χ 35 χ 23 cm, 40ltr.

Με εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 50 χ 35 χ 23 cm, 40ltr.

Διαστάσεις: 43 χ 29 χ 12 cm, 15ltr.

Με εσωτερική θήκη για laptop 15”,
Διαστάσεις: 50 χ 35 χ 23 cm, 40ltr.

Από polyester, δέσιμο στη μέση και
στο στήθος, εαωτερικά φοδραρισμένο,
Διαστάσεις: 55 χ 32 χ 17 cm, 44ltr

461

Διαστάσεις: 47 χ 34 χ 19 cm, 30ltr.

Σακίδια πόλης
με ανατομική πλάτη.

Τροχήλατα backpacks, 1 κεντρική θήκη,
2 πλαϊνές θήκες, 1 μπροστινή θήκη, 1
μπροστινή τσέπη
384 Υ/Μ/Π: 47 χ 33 χ 25 cm, 39ltr.
385 Υ/Μ/Π: 57 x 38 x 28 cm, 60 ltr.
386 Υ/Μ/Π: 62 x 43 x 30 cm, 80 ltr.

711

Διαστάσεις: 45 χ 29 χ 12 cm, 15.6ltr.

467

Διαστάσεις: 47 χ
34 χ 19 cm, 30ltr.

712

Διαστάσεις: 47 χ 28 χ 16 cm, 18ltr.

460

Διαστάσεις: 47 χ
34 χ 19 cm, 30ltr.
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Army collection
Σάκοι, σακίδια και τσαντάκια.

347

338

328

918

920

921

Σάκος μεγάλος με 1 κεντρική θήκη και
11 τσέπες, Διαστάσεις: 38 χ 78.5 χ 33 cm,
98ltr.

Σακίδιο πλάτης με 1 κεντρική θήκη και 5
τσέπες, Διαστάσεις: 45.5 χ 25.5 χ 18 cm,
20ltr.
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Σάκος μεγάλος με 1 κεντρική θήκη και
9 τσέπες, Διαστάσεις: 35.5 χ 66 χ 30 cm,
72ltr.

Σακίδιο πλάτης με 2 κεντρικές θήκες, 2
μπροστινές τσέπες, 1 πίσω τσέπη στην
πλάτη, δέσιμο στο στήθος & στην πλάτη,
Διαστάσεις: 53 χ 34 χ 30 cm, 52ltr.

Σάκος μικρός με 1 κεντρική θήκη και
9 τσέπες, Διαστάσεις: 33 χ 55 χ 28 cm,
50ltr.

Σακίδιο πλάτης με 1 κεντρική θήκη, 1
εξωτερική θήκη, 3 εξωτερικές τσέπες
& usb καλώδιο, Διαστάσεις: 44 χ 29 χ
16 cm, 20ltr.

Army collection
Σάκοι, σακίδια και τσαντάκια.

706

Τσαντάκι ώμου κρεμαστό με 1 κεντρική θήκη, 1 εσωτερική θήκη
και 1 εξωτερική θήκη, Διαστάσεις: 18 χ 12 χ 10 cm, 2ltr.

710

Τσαντάκι ποδιού με 1 κεντρική θήκη, 1 εξωτερική
θήκη, 2 θήκες για iphone & 6 περιφερειακές τσέπες,
Διαστάσεις: 30 χ 15 χ 12 cm, 5.4ltr.

LAPTOP BAGS
COLLECTION
2020

Laptop bags

Επαγγελματικές τσάντες για λάπτοπ.

121

Επαγγελματική τσάντα, με 1 εσωτερική
θήκη για laptop 15”, 2 κεντρικές θήκες,
2 μπροστινές τσέπες και 1 πίσω τσέπη,
Διαστάσεις: 31 x 43 x 11, 14.6ltr.

126

Επαγγελματική τσάντα, με 1 εσωτερική
θήκη για laptop 15”, 2 κεντρικές θήκες,
2 μπροστινές τσέπες και 1 πίσω τσέπη,
Διαστάσεις: 31 x 43 x 11, 14.6ltr.

127

Επαγγελματική τσάντα, με 1 εσωτερική
θήκη για laptop 15”, 2 κεντρικές θήκες,
2 μπροστινές τσέπες και 1 πίσω τσέπη,
Διαστάσεις: 31 x 43 x 11, 14.6ltr.
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Τσαντάκια μέσης
σε διάφορα σχέδια και μεγέθη.

708

709

677

704

682

297

298

374728

675

Διαστάσεις: 13 x 20 x 5, 1.3ltr.

Διαστάσεις: 13 x 20 x 5, 1.3ltr.

Διαστάσεις: 13 x 24 x 6, 1.9ltr.

Διαστάσεις: 13.5 x 18 x 5, 2.8ltr.

Διαστάσεις: 16 x 44 x 10, 7ltr.

Διαστάσεις: 12 χ 28 χ 7 cm, 2.4ltr.

Διαστάσεις: 13 χ 23 χ 9 cm, 2.7ltr.

Διαστάσεις: 13 χ 24 χ 6 cm, 1.9ltr.

Διαστάσεις: 15 χ 34 χ 5.8 cm, 3ltr.

117

676

Διαστάσεις: 13 x 37 x 7, 3.3ltr.
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7 θήκες, τεχνόδερμα αποτελούμενο
από πολυουρεθάνη και μικροίνες
πολυαμιδίου, στοιχεία που επιτρέπουν
στο υλικό να “αναπνέει” και αποτελεί
την εξέλιξη της δερματίνης, Διαστάσεις:
14,5 χ 38 χ 11 cm

Τσαντάκια μέσης
σε διάφορα σχέδια και μεγέθη.

JBS23936

Merrell τσαντάκι μέσης, Διαστάσεις: 13 x 23 x 10.5 cm, 2ltr.

JBF24345

Merrell τσαντάκι μέσης, Διαστάσεις: 27 x 16 x 9.5 cm, 3.5ltr.

TRAVEL BAGS
COLLECTION
2020

Travel bags
Σακ βουαγιάζ & τροχοτσάντες.
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Travel bags
Σακ βουαγιάζ & τροχοτσάντες.

TRAVEL BAGS
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Σακ βουαγιάζ, με 1 κεντρική θήκη, 2 πλαϊνές
θήκες & 1 εξωτερική θήκη

401
402
403
404

Υ/Μ/Π: 30 χ 55 χ 27 cm, 45ltr.
Υ/Μ/Π: 31 χ 60 χ 28 cm, 52ltr.
Υ/Μ/Π: 32 χ 65 χ 32 cm, 60ltr.
Υ/Μ/Π: 33 χ 70 χ 32 cm, 75ltr.
ΜΑΥΡΟ

388-389

Τροχοτσάντα με γωνιακούς τροχούς, 1 κεντρική θήκη,
1 εξωτερική θήκη & 1 εξωτερική τσέπη, Διαστάσεις:
35 χ 60 χ 31 cm, 65ltr.
ΜΑΥΡΟ

ΜΠΛΕ

ΜΠΟΡΝΤΟ

40 | CARDINAL BAGS | COLLECTION 2020

ΜΠΛΕ

387

ΜΠΟΡΝΤΟ

Τροχοτσάντα με γωνιακούς τροχούς, 1 κεντρική
θήκη, 1 εξωτερική θήκη & 1 εξωτερική τσέπη,
Διαστάσεις: 28 χ 51 χ 25 cm, 36ltr.
ΜΑΥΡΟ

Travel bags
Σακ βουαγιάζ & τροχοτσάντες.

Σακ βουαγιάζ, με 1 κεντρική θήκη,
2 πλαϊνές θήκες & 1 εξωτερική θήκη

301 Υ/Μ/Π: 29 x 47 x 25 cm, 34ltr.
302 Υ/Μ/Π: 30 x 49 x 26 cm, 38ltr.
ΜΑΥΡΟ

303 Υ/Μ/Π: 33 χ 62 χ 28 cm, 57ltr.
304 Υ/Μ/Π: 36 x 71 x 31 cm, 79ltr.

ΜΠΟΡΝΤΟ

389Α

Τροχοτσάντα με γωνιακούς
τροχούς, 1 κεντρική θήκη & 1
εξωτερική τσέπη, Διαστάσεις:
36 χ 71 χ 35 cm, 89ltr.

23639

Merrell σακ βουαγιάζ, με 1 κεντρική θήκη, 1 εξωτερική
τσέπη με φερμουάρ, Διαστάσεις: 48 x 42 x 23 cm, 25ltr.
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Small bags
Τσαντάκια ώμου

272

Τεχνόδερμα τσαντάκι ώμου με 2
κεντρικές θήκες, 1 μπροστινή θήκη, 2
μπροστινές τσέπες και 1 πίσω τσέπη,
Διαστάσεις: 25 χ 19 χ 11 cm, 5.2ltr.

23627

273

Τεχνόδερμα τσαντάκι ώμου με 1
κεντρική θήκη, 1 μπροστινή θήκη, 2
μπροστινές τσέπες και 1 πίσω τσέπη,
Διαστάσεις: 22 χ 17 χ 8 cm, 3ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1 μπροστινή τσέπη με φερμουάρ,
1 πίσω τσέπη με φερμουάρ, Διαστάσεις: 21 x 26 x 6 cm, 4ltr.
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681

274

Τεχνόδερμα τσαντάκι ώμου με 1
κεντρική θήκη, 1 μπροστινή θήκη, 2
μπροστινές τσέπες και 1 πίσω τσέπη,
Διαστάσεις: 20 χ 14 χ 7.5 cm, 2.1ltr.

Σακίδιο body bag με 2 κεντρικές θήκες & 1 εξωτερική
τσέπη, Διαστάσεις: 31 χ 17.5 χ 5.8 cm, 3ltr.

Small bags
Τσαντάκια ώμου

726

243

333

727

728

724

723

722

721

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη,
1 εξωτερική τσέπη, 1 πίσω τσέπη & 1
εσωτερική τσέπη, Διαστάσεις: 22 χ 18
χ 6 cm, 2.4ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη,
1 εξωτερική τσέπη, 1 πίσω τσέπη & 1
εσωτερική τσέπη, Διαστάσεις: 22 χ 18 χ 6
cm, 3.2ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 μπροστινή θήκη και 2
μπροστινές τσέπες, Διαστάσεις: 19 χ 15 χ
6 cm, 1.7ltr.

Κρεμαστό ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
μπροστινή τσέπη, 1 εσωτερική τσέπη
και 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις: 20 χ 16 χ
5 cm, 1.6ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη,
1 εξωτερική τσέπη, 1 πίσω τσέπη & 1
εσωτερική τσέπη, Διαστάσεις: 25.5 χ 22
χ 7 cm, 3.9ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 πίσω τσέπη και 2
μπροστινές τσέπες, Διαστάσεις: 22 χ 19
χ 7 cm, 3.1ltr.

Κρεμαστό ώμου PU με 1 κεντρική θήκη,
2 μπροστινές τσέπες, 1 εσωτερική τσέπη
και 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις: 24 χ 22 χ 1
cm, 0.5ltr.

Τσαντάκι ώμου με 2 κεντρικές θήκες,
1 εσωτερική τσέπη, 1 μπροστινή
τσέπη και 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις:
27 χ 23 χ 7 cm, 4.3ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη,
1 εσωτερική τσέπη, 1 πίσω τσέπη και
2 μπροστινές τσέπες, Διαστάσεις: 27 χ
21 χ 7.5 cm, 4.3ltr.
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Small bags
Τσαντάκια ώμου

244

247

242

248

240

241

396

397

398

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 μπροστινή τσέπη
με καπάκι, Διαστάσεις: 25 χ 18 χ 5 cm,
2.3ltr.

Τσαντάκι ώμου με καπάκι, 1 κεντρική
θήκη, 1 μπροστινή τσέπη, 1 εσωτερική
τσέπη & 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις: 26 χ
22 χ 4 cm, 2.3ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 μπροστινή θήκη και
2 μπροστινές τσέπες, Διαστάσεις: 21 χ
18.5 χ 6 cm, 2.3ltr.
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Τσαντάκι ώμου με καπάκι, 1 κεντρική
θήκη, 1 μπροστινή τσέπη, 1 εσωτερική
τσέπη & 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις: 22 χ
20 χ 4 cm, 1.8ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 μπροστινή τσέπη
και 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις: 22 χ 20 χ
4 cm, 1.8ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 πίσω τσέπη και 2
μπροστινές τσέπες, Διαστάσεις: 23 χ 20
χ 7 cm, 3.2ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 εξωτερική θήκη
και 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις: 20 χ 17
χ 6 cm, 2ltr.

Τσαντάκι ώμου με 2 κεντρικές θήκες,
1 εσωτερική τσέπη, 1 μπροστινή
τσέπη και 1 πίσω τσέπη, Διαστάσεις:
24 χ 20 χ 6 cm, 2.9ltr.

Τσαντάκι ώμου με 1 κεντρική θήκη, 1
εσωτερική τσέπη, 1 πίσω τσέπη και 2
μπροστινές τσέπες, Διαστάσεις: 25.5 χ
22 χ 7 cm, 3.9ltr.
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Χονδρική πώληση
Εμπιστευθείτε την τεχνογνωσία μας
και επωφεληθείτε από τις εξαιρετικά
χαμηλές τιμές μας!

Εξυπηρέτηση πελατών:

210.94.21.054 | nomikosa@otenet.gr
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Cardinal Bags
Χονδρική πώληση

Η εταιρία Cardinal Bags, ως αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της CAT BAGS και ως
κατασκευαστής και προμηθευτής της δικής της
επωνυμίας «Cardinal Bags», παρέχει σε διάθεση
Χονδρικής Πώλησης (B2B) τα προϊόντα της σε
επαγγελματίες και καταστήματα, με συνέπεια και
συνεχή ροή εμπορευμάτων για όλη τη διάρκεια
του χρόνου.
Διαδικασία εγγραφής μέσω site
Για να εγγραφείτε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cardinalbags.
gr/wholesale-ordering και συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας σας
στην φόρμα εγγραφής. Ένας συνεργάτης μας θα ελέγξει την αξιοπιστία των

Εγγραφείτε τώρα!
μέσω του site μας ή τηλεφωνικώς στο
210 94 21 054 και επωφελειθείτε από
αποκλειστικά προνόμια όπως:

Εξόφληση σε 3 άτοκες
μηνιαίες δόσεις (για
παραγγελίες άνω των 500€)
Ποσοστιαίες εκπτώσεις για
εξόφληση μετρητοίς

στοιχείων σας και θα λάβετε άμεσα ένα e-mail με το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης (username και password). Στη συνέχεια, μπορείτε να
αλλάξετε το password σας ανά πάσα στιγμή, από τις ρυθμίσεις του χρήστη

* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 20 τεμάχια

χονδρικής. Όταν η διαδικασία εγγραφής ολοκληρωθεί, θα εμφανίζονται οι
τιμές χονδρικής των προϊόντων και θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την
παραγγελία σας απευθείας από το site μας, σαν να ήσασταν πελάτης λιανικής.

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας

Εισάγουμε για εσάς

• Γιατί είμαστε μια 100% ελληνική επιχείρηση που διατηρεί

Πέρα από την χονδρική πώληση των προϊόντων

την ποιότητα των προϊόντων σε υψηλά επίπεδα από το 1953, με

του site μας, μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς

ιδρυτή τ ον Αθανάσιο Νομικό.

την εισαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος / είδους

• Επενδύουμε στις καλές σχέσεις και στην συνεχή υποστήριξη
των συνεργατών μας ώστε να νιώθετε ασφάλεια σε κάθε σας
επιχειρηματικό βήμα.

• Διαθέτουμε εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, που

σας ενδιαφέρει εφόσον ανήκει στην κατηγορία των
Ειδών Ταξιδίου. Η ελάχιστη ποσότητα διαμορφώνεται
κατόπιν συνεννόησης.
Ενημερώστε μας για το προϊόν που θέλετε να

είναι δίπλα σας από την πρώτη στιγμή και μπορεί να σας

εισάγουμε για λογαριασμό σας (μέσω e-mail στο

καθοδηγήσει και να σας συμβουλέψει για οτιδήποτε σχετίζεται

nomikosa@otenet.gr ή τηλεφωνικώς στο 210 94 21

με την πορεία της παραγγελία σας.

054) και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας

• Σεβόμαστε τον έμπορο και διατηρούμε τις τιμές μας σε

εξυπηρετήσουμε άμεσα και με συνέπεια.

ανταγωνιστικά επίπεδα.

• Παρέχουμε υποστήριξη & επισκευές/αλλαγές σε ελαττωματικά
καινούρια προϊόντα.
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ΑΘ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε
Είδη Ταξιδίου
Ιωαννίνων 22, Μοσχάτο 183 45
Τ: 210 94 21 054, 210 94 15 444
F: 210 94 15 444
E: nomikosa@otenet.gr
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Ωράριο:
Δευτέρα - Παρασκευή: 8:00 - 15:00
Σάββατο: 8:00 - 13:00
www.cardinalbags.gr

