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BRYKER



• Mochila convertível em Mala com compartimento acolchoado espesso 
protege o MacBook 15” ou PC até 14”

• Compartimento acolchoado para iPad® ou tablet de 10.1”
• Armazenamento de acessórios com fechos e bolsos 
• Bolso de acesso rápido com revestimento macio pode guardar um 

smartphone ou documentos
• Bolso no painel traseiro oculto possibilita guardar dinheiro e 

documentos
• Bolso interno em tecido de malha com fecho de acesso rápido permite 

localizar facilmente itens pequenos
• Bolso lateral pode ser aberto com fecho que se expande para acomodar 

uma garrafa de água
• Alça de bagagem prende a mochila com segurança à maioria dos 

trolleys
• Sistema de organização de alças mantém o material em excesso das 

tiras enrolado, seguro e fora do caminho
• Alças para ombro facilmente arrumadas em compartimento dedicado para 

converter a mochila numa mala

65,03 €P. TABELA
79,99 €PVPRBRYBP-114

PRETO 008 585423 996 7

Mochila 30 x 26 x 38 cm
Dispositivo 34.9 x 2.7 x 24.9 cm
Volume        19,1L

MOCHILAS

• Mochila com compartimento acolchoado para portátil até 15.6” oferece 
proteção de qualidade

• Compartimento protetor para iPad®/ tablet de 10.1”
• Armazenamento para acessórios com fecho e bolsos
• Compartimento separado para pastas, revistas e papéis soltos
• Alça para ombro acolchoada removível
• Alças para transporte
• Alça de bagagem fixa de forma segura a mala à maioria dos trolleys

73,16 €P. TABELA
89,99 €PVPRBRYBP-115

PRETO 008 585423 997 4

Mochila 30 x 28 x 44 cm
Dispositivo 38.5 x 3.1 x 26.7 cm

• Trolley com compartimento dedicado para portátil até 15.6” e bolsa 
dedicada para iPad/tablet 10.5”

• Bolsas frontais para acesso rápido de acessórios
• Correias de compressão internas e elásticas permitem que tudo o que 

se transporta fique no devido lugar
• Telescópio retrai e fica ocultável 
• Alças de ombro ocultáveis permitem transformar o trolley em mochila
• Tecido ocultável para tapar as rodas e não sujar a roupa quando usada 

em modo mochila 
• Exterior em polyester durável 1680D

97,55 €P. TABELA
119,99 €PVPRBRYBPR-116

PRETO 008 585424 176 2
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MALAS

• Mala com compartimento acolchoado para portátil até 13.3” oferece 
proteção de qualidade

• Compartimento protetor para iPad®/ tablet de 10.1”
• Armazenamento para acessórios com fecho e bolsos
• Compartimento separado para pastas, revistas e papéis soltos
• Alça para ombro acolchoada removível
• Alças para transporte
• Alça de bagagem fixa de forma segura a mala à maioria dos trolleys

40,64 €P. TABELA
49,99 €PVPRBRYA-113

PRETO 008 585423 801 4

PRETO 008 585423 803 8

Mochila 37 x 5 x 28 cm
Dispositivo 33.1 x 2.8 x 24.3 cm

48,77 €P. TABELA
59,99 €PVPR

• Mala com compartimento acolchoado para portátil até 15.6” oferece 
proteção de qualidade

• Compartimento protetor para iPad®/ tablet de 10.1”
• Armazenamento para acessórios com fecho e bolsos
• Compartimento separado para pastas, revistas e papéis soltos
• Alça para ombro acolchoada removível
• Alças para transporte
• Alça de bagagem fixa de forma segura a mala à maioria dos trolleys

BRYB-115

Mochila 41 x 6 x 30 cm
Dispositivo 38.5 x 3.1 x 26.7 cm
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BOLSAS FOTO

• Bolsa com capacidade para câmera com lente de kit
• Divisória acolchoada ajustável proporciona proteção personalizada
• Bolso frontal com fecho mantém os acessórios seguros e acessíveis
• Bolsos laterais em tecido de malha armazenam convenientemente uma 

tampa de lente e pequenos acessórios
• Alça de ombro removível e ajustável, alça de mão confortável e alças 

para cinto oferecem várias opções de transporte
• Bolso interno para cartão de memória
• Parte externa durável fabricada em poliéster 1680D

• Bolsa com capacidade para câmera DSLR com lente de kit
• Divisor acolchoado ajustável proporciona proteção personalizada
• Bolso frontal com fecho mantém os acessórios seguros e acessíveis
• Bolso interno com fecho e bolsos para cartões de memória
• Bolsos laterais em tecido de malha armazenam convenientemente uma 

tampa de lente e pequenos acessórios
• Alça de ombro removível e ajustável, alça de mão confortável e alças 

para cinto oferecem várias opções de transporte
• Parte externa durável fabricada em poliéster 1680D

• Bolsa com capacidade para câmera DSLR com lente e acessórios
• Divisores acolchoados ajustáveis proporcionam proteção 

personalizada
• Bolso frontal com fecho e bolsos em tecido de malha mantêm os 

acessórios seguros e acessíveis
• Bolso interno com fecho e bolsos para cartões de memória
• Bolsos laterais em tecido de malha armazenam convenientemente uma 

tampa de lente e pequenos acessórios
• Alça de ombro removível e ajustável, alça de mão confortável e alças 

para cinto oferecem várias opções de transporte
• Parte externa durável fabricada em poliéster 1680D

20,32 €

24,38 €

32,51 €

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

24,99 €

29,99 €

39,99 €

PVPR

PVPR

PVPR

BRCS-101

BRCS-102

BRCS-103

PRETO 008 585424 145 8

PRETO 008 585424 146 5

PRETO 008 585424 147 2

Mochila 14 x 10 x 16 cm
Dispositivo 11 x 7.5 x 13.5 cm

Mochila 16 x 13 x 18 cm
Dispositivo 13.5 x 11 x 15.5 cm

Mochila 25 x 16 x 18 cm
Dispositivo 15.5 x 12.5 x 17 cm
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MOCHILAS FOTO

• Mochila para câmeras DSLR tamanho médio ou drones, com 
armazenamento totalmente personalizável, protege toda uma variedade 
de equipamentos e também acessórios

• Compatível com drones até 260 x 200 x 100mm, incluindo DJI Mavic Pro, 
DJI Mavic Spark, Yuneec breeze

• Bolso deslizante dedicado para um iPad®/tablet de 10.1”
• Conexão segura para tripé com alça ajustável
• Bolsos externos organizam acessórios e itens pessoais
• Bolso com tampa e fecho permite armazenar itens pessoais
• Bolso lateral em tecido de malha pode armazenar uma garrafa de água
• Parte externa durável fabricada em poliéster 1680D

56,90 €P. TABELA
69,99 €PVPRBRBP-104

PRETO 008 585424 143 4

PRETO 0085854242110

PRETO 008 585424 144 1

Mochila 27 x 19 x 41 cm
Dispositivo 33.1 x 2.8 x 24.3 cm

• Mochila com interiores personalizáveis protege toda uma variedade de 
acessórios para uma DSLR ou drones

• Compatível com drones compactos até 220 x 100 x 180 mm incluindo DJI 
Mavic Pro, DJI Spark, Wingsland S6

• Bolsa acolchoada protege iPad®/tablet até 10.5”
• Acesso rápido ao equipamento pela discreta abertura lateral
• Compartimento superior espaçoso para casaco, lanche ou outros 

acessórios pessoais
• Bolsa lateral em malha para garrafa de água
• A alça de bagagem prende a mochila com segurança à maioria dos 

trolleys
• Parte externa durável fabricada em poliéster 1680D

• Mochila para câmeras DSLR tamanho grande ou drones, com 
armazenamento totalmente personalizável, protege toda uma variedade 
de equipamentos e também acessórios

• Compatível com drones de até 260 x 200 x 100mm, incluindo DJI Mavic 
Pro, DJI Mavic Spark, Yuneec breeze

• Compartimento para portátil com acolchoado espesso protege um PC 
de 14” ou MacBook Pro® de 15”

• Bolso com fecho superior fornece acesso rápido à câmera DSLR
• Fixação segura para tripé com alça ajustável
• Bolsos internos em tecido de malha e tiras elásticas armazenam 

acessórios, cabos e propulsores
• Bolsos externos organizam acessórios e itens pessoais
• Alça de bagagem prende a mochila com segurança à maioria dos 

trolleys
• Parte externa durável fabricada em poliéster 1680D
• Capa protetora de chuva ocult
• vel quando não em uso

65,03 €

81,29 €

P. TABELA

P. TABELA

79,99 €

99,99 €

PVPR

PVPR

BRBP-105

BRBP-106

Mochila 27 x 17 x 41 cm
Dispositivo 25.1 x 17.4 x 0.6 cm
Peso 780 gr

Mochila 30 x 20 x 43 cm
Dispositivo 35.9 x 24.7 x 1.8 cm
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