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SIGA-NOS:
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• Mochila com compartimento dedicado com fecho para portáteis de 
15.6” e bolsa dedicada a iPad/Tablet

• Bolso frontal com acesso rápido armazena pequenos itens
• Bolso interno de fácil acesso para armazenamento de cabos
• Bolsos laterais em tecido de malha para garrafas
• Painel organizador mantém os acessórios pequenos sempre ao alcance

28,45 €P. TABELA
34,99 €PVPRWMBP-115

PRETO 0085854228961
ANTRACITE 0085854228992

Mochila 31 x 27 x 45 cm
Dispositivo 38.6 x 4.3 x 26.7 cm
Volume 23 L

MOCHILAS

• Mochila com compartimento com fecho para portáteis até 17”
• Armazenamento interno expansivo acomoda livros e documentos 
• Painel organizador para aparelhos portáteis e pequenos acessórios
• Speed Pocket™ – local seguro e de acesso rápido para guardar itens 

de valor (relógio, chaves, etc.)
• Bolsos laterais em tecido de malha para garrafas
• Alça para ombro ajustável e alça de mão permitem o transporte fácil

28,45 €P. TABELA
34,99 €PVPRVNB-217

PRETO 0085854209038

Mochila 45.7 x 21.6 x 30.5 cm
Dispositivo 40.9 x 4.3 x 31.0 cm
Volume 25,2 L

• Mochila com compartimento dedicado com fecho para portáteis de 
15.6” e bolsa dedicada a iPad/Tablet

• Bolso frontal com acesso rápido armazena pequenos itens
• Bolso no painel traseiro possibilita armazenamento discreto de dinheiro 

ou documentos importantes
• Armazenamento adicional para pequenos dispositivos e cabos
• Bolsos laterais em tecido de malha para garrafas

30,07 €P. TABELA
36,99 €PVPRIBIR-115

AZUL 0085854237109

Mochila 32 x 25.9 x 43.9 cm
Dispositivo 26.7 x 3 x 38.6 cm
Volume 24 L

• Mochila com compartimento dedicado para portáteis de 17.3” e bolsa 
separada para iPad/Tablet

• Compartimento principal espaçoso para revistas, pastas ou uma muda 
de roupa

• Bolso no painel traseiro possibilita armazenamento discreto
• Painel organizador para eletrónicos portáteis e outros acessórios
• Bolsa interna elevada mantém os itens do dia a dia facilmente 

acessíveis
• Base acolchoada dá proteção adicional a todos os pertences
• Bolsos laterais em tecido de malha para garrafas

32,51 €P. TABELA
39,99 €PVPRPREV-217

PRETO 0085854238656

Mochila 31 x 32 x 45.5 cm
Dispositivo 30 x 2.9 x 41.7 cm
Volume 34 L

• Mochila com compartimento para computadores portáteis de 14.1” e 
uma bolsa dedicada para iPad/Tablet

• Bolso de acesso rápido com fecho e revestimento macio
• Bolso no acolchoamento inferior possibilita armazenamento discreto
• Painel organizador com bolsos, porta-canetas, porta-chaves 
• Painel traseiro acolchoado e alças para ombro confortáveis
• Bolsos laterais acomodam facilmente garrafas ou acessórios
• Alça de bagagem fixa de forma segura a mochila à maioria dos trolleys

43,08 €P. TABELA
52,99 €PVPRRBP-414

PRETO 008585423715 4

Mochila 31 x 28 x 43 cm
Dispositivo 24.3 x 3 x 34.3 cm
Volume 22 L
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Coleção CAMPUS
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PRETO 0085854243520
ASHLEY BLUE/GRAY DELFT
 0085854243544
GRAPHITE/BLACK
 0085854243537
OLIVE CAMO/CUMIN 
 0085854243551

Exterior 30.0 x 28.0 x 45.0 cm
Interior 38.5 x 3.1 x 26.5 cm
Peso 500 gr
Volume 26 L

MULTI FLORAL/CUMIN
 0085854243377
DRESS BLUE CAMO/CUMIN
 0085854243360

Exterior 30.0 x 27.0 x 43.0 cm
Interior 38.5 x 3.1 x 26.5 cm
Peso 410 gr
Volume 24 L

OLIVE NIGHT/DRESS BLUE 
 0085854243599

Enterior 31.0 x 33.0 x 46.0 cm
Interior 38.5 x 3.1 x 26.5 cm
Peso 590 gr
Volume 29 L

• Mochila de 24L com arrumação flexível para portátil até 15.6“ ou como 
uma bolsa extensível para outros acessórios pessoais

• Alças de ombro com contornos e painel traseiro acolchoado asseguram 
um transporte confortável

• Bolso lateral de malha para garrafa de água
• Bolso frontal de acesso rápido com bolsos para pequenos acessórios 

eletrónicos e canetas 
• Grande compartimento principal para livros e documentos
• Base de poliéster 1200D acolchoada e durável
• Aba da chuva cobre o fecho do compartimento principal

• Mochila com compartimento acolchoado para portátil até 15.6“
• Bolsa dedicada para tablets até 10“
• Alças acolchoadas com contornos e painel traseiro acolchoado 

garantem transporte confortável
• Dois bolsos laterais de malha para garrafas de água
• Bolso de organização frontal para pequenos acessórios eletrónicos, 

canetas e mosquetão para chaves
• Compartimento principal espaçoso para livros e documentos
• Compartimento secundário para acessórios adicionais, auscultadores 

e itens pessoais, além de um bolso de privacidade com fecho
• Base de poliéster 1200D acolchoada e durável
• Bolso frontal de acesso rápido para telefone ou pequenos acessórios

• Mochila de 29L com compartimento acolchoado para portátil até 15.6“
• Bolsa dedicada para tablets até 10“
• Alças de ombro acolchoadas com contornos e painel traseiro de malha 

de ar para fluxo de ar
• Dois grandes bolsos laterais para garrafas de água ou outros itens 

pequenos
• Bolso de organização frontal para pequenos acessórios eletrónicos e 

canetas, mosquetão para chaves e um bolso de privacidade com fecho.
• Dois compartimentos principais espaçosos, cada um deles com 

dimensão suficiente para livros, documentos, cadernos e itens pessoais
• Base de poliéster 1200D acolchoada e durável
• Bolso frontal de acesso rápido com forro macio para proteger objetos

24,38 €

32,51 €

40,64 €

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

29,99 €

39,99 €

49,99 €

PVPR

PVPR

PVPR

CCAM-1116

CCAM-3116

CCAM-4116



• Mala com compartimento acolchoado para portátil até 14”
• Bolsa dedicada para tablet até 10.1”
• Bolso frontal espaçoso com painel de organização para canetas e 

acessórios eletrónicos pequenos, além de muito espaço para cabos 
de carregadores

• Bolso frontal com fecho oculto mantém o telefone em segurança e 
sempre acessível

• Bolso tipo arquivo mantém os documentos separados dos acessórios 
eletrónicos

• Alça para ombro acolchoada e removível com ajustes personalizados
• Alça superior acolchoada proporciona opção de transporte alternativa
• Alça de bagagem fixa de forma segura a mala à maioria dos trolleys

• Mala com compartimento acolchoado para portátil até 15.6”
• Bolsa dedicado para tablet até 10.1”
• Bolso frontal espaçoso com painel de organização para canetas e 

acessórios eletrónicos pequenos, além de muito espaço para cabos 
de carregadores

• Bolso frontal com fecho oculto mantém o telefone em segurança e 
sempre acessível

• Bolso tipo arquivo mantém os documentos separados dos acessórios 
eletrónicos

• Alça para ombro acolchoada e removível com ajustes personalizados
• Alça superior acolchoada proporciona opção de transporte alternativa
• Alça de bagagem fixa de forma segura a mala à maioria dos trolleys

24,38 €

28,45 €

P. TABELA

P. TABELA

29,99 €

34,99 €

PVPR

PVPR

ADVA-114

ADVA-116

PRETO 0085854244640 
AZUL 0085854244657 

PRETO 0085854244664 
AZUL 0085854244671 

Mala 33 x 5.5 x 30 cm
Dispositivo 33 x 5.5 x 26 cm
Peso 320 gr

Mala 37 x 7 x 33 cm
Dispositivo 37 x 7 x 29 cm
Peso 390 gr

Mala 41 x 7 x 35 cm
Dispositivo 41 x 7 x 31 cm
Peso 430 gr

PRETO 0085854244626 
AZUL 0085854244633 

• Mala com compartimento acolchoado para portátil até 11.6”
• Bolso dedicado para tablet até 10.1”
• Bolso frontal espaçoso com painel de organização para canetas e 

acessórios eletrónicos pequenos, além de muito espaço para cabos 
de carregadores

• Bolso frontal com fecho oculto mantém o telefone em segurança e 
sempre acessível

• Bolso tipo arquivo mantém os documentos separados dos acessórios 
eletrónicos

• Alça para ombro acolchoada e removível com ajustes personalizados
• Alça superior acolchoada proporciona opção de transporte alternativa
• Alça de bagagem fixa de forma segura a mala à maioria dos trolleys

20,32 €P. TABELA
24,99 €PVPRADVA-111

Coleção ADVANTAGE

MALAS

PRETO 0085854224086

Mala 40 x 11 x 32 cm
Dispositivo 38.6 x 4.3 x 26.7 cm

• Mala compatível com a maioria dos portáteis com ecrã de 15.6”
• Compartimento acolchoado para o portátil para maior proteção
• Painel do bolso frontal proporciona organização para pequenos 

acessórios do dia a dia
• Bolso frontal possui uma base ampla para transportar itens maiores, 

como um carregador
• Alça de ombro confortável e removível

21,94 €P. TABELA
26,99 €PVPRVNAI-215
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PRETO 0085854241786

Sleeve 31.2 x 3.8 x 22.9 cm
Dispositivo 30.2 x 3.8 x 21.1 cm

24,38 €P. TABELA
29,99 €PVPRDECOS-113

• Sleeves para proteção de portátil até 13.3” ou 15.6” de forma independente ou na mala/mochila
• Bolsa frontal para acessórios
• Material em nylon duradouro
• Fecho duplo para acesso rápido

PRETO 0085854241809

Sleeve 35.6 x 2.8 x 25.4 cm
Dispositivo 33 x 2.8 x 23.1 cm

24,38 €P. TABELA
29,99 €PVPRDECOS-116

PRETO 0085854229135

Sleeve 37.6 x 4.3 x 26.9 cm
Dispositivo 32.5 x 2.3 x 22.6 cm

21,13 €P. TABELA
25,99 €PVPR

PRETO 0085854229166

Sleeve 41.7 x 4.6 x 31.8 cm
Dispositivo 38.5 x 4.4 x 26.7 cm

21,13 €P. TABELA
25,99 €PVPR

• Sleeves para portáteis de 13” ou 15.6” com compartimento dedicado para tablet de 10.1”
• Material com espuma de densidade dupla na parte externa para maior protecção
• Sleeve discreto protege os dispositivos eletrónicos portáteis ao mesmo tempo que minimiza o tamanho
• Design compacto permite que este sleeve seja inserido facilmente em qualquer mala/mochila

TS-113 TS-115

PRETO 0085854238052

Sleeve 26 x 3 x 20 cm
Dispositivo 24.3 x 1.3 x 19 cm

10,56 €P. TABELA
12,99 €PVPR

PRETO 0085854238113

PRETO 0085854238175

Sleeve 36.5 x 3 x 25 cm
Dispositivo 34.3 x 1.8 x 23.1 cm

Sleeve 41 x 3 x 29 cm
Dispositivo 38.5 x 2.4 x 26.5 cm

13,00 €

14,63 €

P. TABELA

P. TABELA

15,99 €

17,99 €

PVPR

PVPR• Sleeve para proteção do iPad/tablet até 10” (IBRS-
110), até 13.3” (IBRS-113) ou até 15.6” (IBRS-115) de 
forma independente ou na mala/mochila

• Material em poliéster duradouro
• Fecho de 3/4 possui grande abertura para facilitar o 

acesso ao dispositivo

IBRS-110 IBRS-113

IBRS-115

PRETO 0085854244329
AZUL 0085854244336 
ACAÍ 0085854246002
EVERGLADE 0085854245982
GRAPHITE 0085854246002

Sleeve 33.5 x 3 x 24 cm
Dispositivo 33 x 3 x 23.5 cm

24,38 €P. TABELA
29,99 €PVPR

PRETO 0085854244350 
AZUL 0085854244367 
ACAÍ 0085854245975
EVERGLADE 0085854245999
GRAPHITE 0085854246019

Sleeve 36 x 3 x 26.5
Dispositivo 35.5 x 3 x 26 cm

24,38 €P. TABELA
29,99 €PVPR

• Sleeves moldadas à forma garantem um ajuste 
preciso para MacBook Pro® de 13” e Portáteis 
13.3” e 15.6”

• 6 mm de espuma proporcionam maciez e proteção
• Revestimento interno felpudo protege o MacBook 

contra arranhões
• Abertura assimétrica com fecho facilita pegar e 

guardar facilmente o MacBook®
• Design com linhas finas permite transportar a 

sleeve sozinha ou dentro da mala/mochila

REFMB-113 REFPC-113

PRETO 0085854244404  
AZUL 0085854244268 
GRAPHOTE 0085854246026

Sleeve 41.5 x 3 x 30 cm
Dispositivo 41 x 3 x 29.5 cm

28,45 €P. TABELA
34,99 €PVPRREFPC-116

SLEEVES
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CAPAS TABLET / iPAD / SURFACE

PRETO 0085854244701

PRETO 0085854244718

PRETO 0085854244725

Capa 17.5 x 1 x 25 cm
Peso 30 gr

Capa 19 x 1 x 25 cm
Peso 32 gr

Capa 22 x 1 x 28 cm
Peso 34 gr

• Capa em TPU acomoda com precisão o iPad 9.7”
• Sistema com botão de encaixe oferece base estável para exibição e 

digitação
• Suporte para Apple Pencil
• Revestimento interno macio em camurça protege o ecrã 
• Acesso desobstruído a portas e controles
• Funcionalidade magnética de despertar/suspender

• Capa em TPU acomoda com precisão o iPad Pro 11”
• Sistema com botão de encaixe oferece base estável para exibição e 

digitação
• Suporte para Apple Pencil
• Revestimento interno macio em camurça protege o ecrã 
• Acesso desobstruído a portas e controles
• Funcionalidade magnética de despertar/suspender

• Capa em TPU acomoda com precisão o iPad Pro 12.9” 2018
• Sistema com botão de encaixe oferece base estável para exibição e 

digitação
• Suporte para Apple Pencil
• Revestimento interno macio em camurça protege o ecrã 
• Acesso desobstruído a portas e controles
• Funcionalidade magnética de despertar/suspender

32,51 €

32,51 €

40,64 €

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

39,99 €

39,99 €

49,99 €

PVPR

PVPR

PVPR

CSIE-2244

CSIE-2247

CSIE-2248
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PRETO 008 585424 074 1  
AZUL        008 585424 076 5 

Capa 18 x 1.5 x 25 cm 

• Folio em policarbonato moldado que se encaixa na perfeição no novo 
iPad® 9,7”

• Sistema de travão com botão de encaixe oferece uma base estável 
• Revestimento interno macio em camurça protege o écran
• Acesso desobstruído a portas e controles
• Funcionalidade magnética de despertar/suspender

30,07 €P. TABELA
36,99 €PVPRCSIE-2144

PRETO 0085854236720

Capa 22.9 x 1.3 x 31.1 cm

34,14 €P. TABELA
41,99 €PVPR

• Folio em policarbonato moldável para iPad® Pro 12.9” (Geração 1 e 2)
• Sistema de travamento com botão de encaixe oferece uma base 

estável para exibição e digitação
• Revestimento interno macio em camurça protege o ecran
• Fecho de segurança
• Acesso desobstruído a portas e controles
• Funcionalidade magnética de despertar/suspender

CSIE-2141



CAPAS TABLET / iPAD / SURFACE

PRETO 0085854229173

PRETO 0085854238328

Sleeve 20.9 x 3.6 x 20.6 cm
Dispositivo 18,5 x 1,8 x 27,4 cm

Sleeve 20.9 x 1.2 x 29.5 cm
Dispositivo 29.2 x 0.8 x 20.1 cm

• Sleeve compacto com alça para iPad®, Samsung Galaxy Tab® 2 10.1”, 
Nexus 10”, Microsoft Surface e outros tablets de 10”

• Neoprene resistente oferece acolchoamento reforçado e elasticidade 
para amortecer e proteger os equipamentos

• Bolso com fecho externo para transportar acessórios e itens pessoais
• Painel de proteção do ecrã separa o tablet do conteúdo do bolso frontal 

para impedir arranhões

• Protege a parte traseira e as partes laterais do Surface Pro 4 contra 
arranhões e quedas

• Integração total com o Surface™ Kickstand para permitir todas as 
opções de visualização possíveis

• As abas em ambos os lados  facilitam abrir a Surface™ Kickstand
• Suporte integrado para Surface Pen
• Compatível com Microsoft® Type Cover
• Proporciona maior aderência e conforto para as mãos
• Design de ajuste preciso
• Possibilita acesso total a portas, controles e câmeras

20,32 €

34,14 €

P. TABELA

P. TABELA

24,99 €

41,99 €

PVPR

PVPR

TNEO-110

CKSE-2197

PRETO 0085854241892

Capa 13 x 1.7 x 20.5 cm
Dispositivo 11.7 x 1.0 x 19.6 cm

14,63 €P. TABELA
17,99 €PVPR

PRETO 0085854231640

Capa 35.6 x 2.8 x 25.4 cm
Dispositivo 33 x 2.8 x 23.1 cm

17,07 €P. TABELA
20,99 €PVPR

• Folio universal em estilo de livro pode ser 
ajustado para acomodar a maioria dos tablets 
de 7” (CBUE-1107), 8” (CBUE-1108) ou 9-10” 
(CBUE-1110)

• Sistema de ajuste Bungee e fecho fixam o tablet 
no lugar

• Ângulos de visão ajustáveis minimizam reflexos 
para exibir ou trabalhar de forma confortável em 
qualquer configuração

• Acesso desobstruído a portas e controles
• Sistema de elástico para fechar o folio

CBUE-1207 CBUE-1108

PRETO 0085854231633

Capa 31.2 x 3.8 x 22.9 cm
Dispositivo 30.2 x 3.8 x 21.1 cm

19,50 €P. TABELA
23,99 €PVPRCBUE-1110
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BOLSAS HDD EXTERNO E CDs

PRETO 0085854016681

Bolsa 16 x 8.1 x 29 cm

PRETO 0085854221467

Bolsa 13.5 x 3 x 8.9 cm
Dispositivo 9 x 1.5 x 13.5 cm

PRETO 0085854234481
AZUL 0085854234504
VERMELHA 0085854234498

Bolsa 14 x 3 x 10.5 cm
Dispositivo 12 x 2.5 x 8.5 cm

PRETO 0085854047562

Bolsa 32 x 14 x 29 cm

• Bolsa compatível com a maioria dos discos externos portáteis de 2.5”
• Parte externa reforçada e moldada em EVA protege o equipamento
• Design compacto permite que esta bolsa seja inserido facilmente em 

qualquer outra
• As tiras elásticas internas mantém a unidade de disco rígido no lugar 

Bolso interno em tecido de malha armazena de forma conveniente 
cabos de alimentação

• Bolsa com parte externa em EVA moldado protege um disco rígido 
portátil (até 4.4” x 3.2”)

• Alça interna mantém o disco rígido portátil no lugar
• Design  de estrutura fina pode ser acomodado facilmente em qualquer 

bolsa
• Bolso interno em tecido de malha armazena de forma conveniente 

cabos de alimentação
• O fecho proporciona proteção total

• Bolsa de Cd’s com capacidade para 100 cd’s sem capa ou 46 com capa
• Inovador bolso Fast-File permite o armazenamento e acesso imediato a 

8 CDs favoritos adicionais.
• ProSleeves® patenteadas em polipropileno mantêm a poeira afastada 

para prevenir arranhões na superfície delicada de CDs e DVDs
• Material externo durável resistente a abrasivos

• Bolsa de Cd’s com capacidade para 336 CDs sem capa ou 160 com capa
• Inovadores bolsos Fast-File permitem o armazenamento e acesso 

imediato a 16 CDs favoritos adicionais.
• Sistema de páginas Quick-Lock resistente permite facil acesso às 

folhas
• ProSleeves® patenteadas proporcionam uma proteção excepcional 

ao manter a poeira afastada para prevenir arranhões na superfície 
delicada dos CDs

• Páginas fáceis de virar permitindo acesso rápido a CDs
• Material externo durável resistente a abrasivos

10,56 €

12,19 €

20,32 €

32,51 €

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

P. TABELA

12,99 €

14,99 €

24,99 €

39,99 €

PVPR

PVPR

PVPR

PVPR

EHDC-101

HDC-11

CDW-92

CDW-320

• Bolsa compacta para armazenar ou transportar disco externo
• Bolsa de estrutura fina protege o dispositivo de forma independente ou 

numa outra bolsa
• Parte externa semirrígida resistente para proteger o equipamento
• As tiras elásticas internas mantém a unidade de disco rígido no lugar 

durante o transporte
• Bolso interno em tecido de malha armazena de forma conveniente 

cabos de alimentação
• O fecho proporciona proteção total

12,19 €P. TABELA
14,99 €PVPRQHDC-101

PRETO 0085854220224

Bolsa 10.2 x 3.5 x 15 cm
Dispositivo 8.5 x 3 x 13.5 cm
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