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REVOLVE
TLRS-130

PVPR

• Trolley que se desloca com pega telescópica que minimiza as oscilações e
transfere potência de forma eficiente para as rodas
• Fabricada na Europa, este trolley leve, elegante e resistente ao impacto é
composto por 100% policarbonato virgem
• Concebido para durar, com protetores de cantos internos, estrutura rígida e
painel frontal reforçado para proteção adicional
• Maximiza o espaço de transporte disponível e possui um rolar silencioso
devido ao revestimento com feltro que contorna o trolley e absorve as
vibrações quando está em movimento
• Rodas traseiras de grandes dimensões deslizam facilmente em terrenos
agrestes e dianteiras mais pequenas aumentam o espaço interior disponível
• O conteúdo mantém-se seguro em viagem, com fechaduras e fecho
resistente a rasgões protegido por estrutura sólida interna
• As informações de carácter pessoal mantém-se ocultas com a abertura de
identificação integrada retráctil na zona traseira do trolley
• Os artigos mantém-se no lugar de forma segura com o sistema de
compressão interno e ajustável
• Os pés integrados permitem ao trolley manter-se numa posição lateral de
descanso sem tombar

TRMS-127

TRGC-122

447,11 €

31 x 51 x 75 cm
6.4 kg
97 L

PRETO

0085854241694

P. TABELA

Trolley
Peso
Volume
PRETO

PVPR

• Trolley que se desloca com pega telescópica que minimiza as oscilações e
transfere potência de forma eficiente para as rodas
• Fabricado na Europa, este trolley leve, elegante e resistente ao impacto é
composto por 100% policarbonato virgem
• Concebido para durar, com protetores de cantos internos, estrutura rígida e
painel frontal reforçado para proteção adicional
• Maximiza o espaço de transporte disponível e possui um rolar silencioso
devido ao revestimento com feltro que contorna o trolley e absorve as
vibrações quando está em movimento
• Rodas traseiras de grandes dimensões deslizam facilmente em terrenos
agrestes e dianteiras mais pequenas aumentam o espaço interior disponível
• O conteúdo mantém-se seguro em viagem, com fechaduras e fecho
resistente a rasgões protegido por estrutura sólida interna
• As informações de carácter pessoal mantém-se ocultas com a abertura de
identificação integrada retráctil na zona traseira da mala
• Os artigos mantém-se no lugar de forma segura com o sistema de
compressão interno e ajustável
• Os pés integrados permitem ao trolley manter-se numa posição lateral de
descanso sem tombar

549,95 €

Trolley
Peso
Volume

PVPR

• Trolley que se desloca com pega telescópica que minimiza as oscilações e
transfere potência de forma eficiente para as rodas
• Fabricado na Europa, este trolley leve, elegante e resistente ao impacto é
composto por 100% policarbonato virgem
• Concebido para durar, com protetores de cantos internos, estrutura rígida e
painel frontal reforçado para proteção adicional
• Maximiza o espaço de transporte disponível e possui um rolar silencioso
devido ao revestimento com feltro que contorna o trolley e absorve as
vibrações quando está em movimento
• Rodas traseiras de grandes dimensões deslizam facilmente em terrenos
agrestes e dianteiras mais pequenas aumentam o espaço interior disponível
• O conteúdo mantém-se seguro em viagem, com fechaduras e fecho
resistente a rasgões protegido por estrutura sólida interna
• As informações de carácter pessoal mantém-se ocultas com a abertura de
identificação integrada retráctil na zona traseira da mala
• Os artigos mantém-se no lugar de forma segura com o sistema de
compressão interno e ajustável
• Os pés integrados permitem ao trolley manter-se numa posição lateral de
descanso sem tombar
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P. TABELA

P. TABELA

479,95 €
390,20 €

27.7 x 45 x 68 cm
5.3 kg
63 L
0085854241663

399,95 €
325,16 €

Mala
Peso
Volume

23 x 35 x 55 cm
3.9 kg
33 L

PRETO

0085854241601

www.esoterico.pt

LANDMARK
TLPM-140
(masculina)

PVPR
P. TABELA

159,95 €
130,04 €

TLPF-140
(feminina)

PVPR
P. TABELA

159,95 €
130,04 €

Mochila 25.0 x 33.0 x 55.0 cm
Peso
1.44 kg
Volume
40 L

Mochila 25.0 x 33.0 x 55.0 cm
Peso
1.44 kg
Volume
40 L

085854242127

MAJOLICA BLUE 085854242141

OBSIDIAN

• Mochila proteje e organiza telefone, óculos de sol, cabos e objetos de valor no compartimento SafeZone
• Mantem dinheiro e passaporte seguros no compartimento secreto CashStash, escondido sob o SafeZone
• Impede o roubo com sistemas de bloqueio passivo no SafeZone e no compartimento principal, bem como
fechos de correr bloqueáveis (cadeados vendidos separadamente)
• Proteje MacBook® 15” e iPad12.9” no compartimento dedicado
• Os pertences são mantidos firmemente no lugar e organizados com correias de compressão internas e
bolsos de armazenamento de malha
• Guarda com segurança uma garrafa de água e outros pequenos acessórios no bolso lateral com fecho
• Projetado como bagagem de mão para a maioria das companhias aéreas (verificar sempre com a
companhia aérea a respeito dos regulamentos de transporte antes da viagem)
• Prende facilmente um mosquetão e outros acessórios na embalagem com pontos externos
• O recurso de segurança de viagem adicional inclui um apito de esterno embutido

TLPM-160 (masculina)
• Mochila que proteje e organiza telefone, óculos de sol, cabos e objetos de
valor no compartimento SafeZone
• Mantem dinheiro e passaporte seguros no compartimento secreto do
CashStash, escondido sob o SafeZone
• Apta para passeios diários com a mochila removível de 20L, com
compartimento para MacBook® de 15 “, painel traseiro respirável, bolsas
de malha e bolsa CashStash para dinheiro e acessórios pessoais
• Possibilidade de anexar a mochila adicional à frente das alças
• Impede o roubo com sistemas de bloqueio passivo no SafeZone e no
compartimento principal, bem como fechos de correr bloqueáveis
(cadeados vendidos separadamente)
• Os pertences são mantidos firmemente no lugar e organizados com
correias de compressão internas e bolsos de armazenamento de malha
• Guarda com segurança uma garrafa de água e outros pequenos acessórios
no bolso lateral com fecho
• Projetado como bagagem de mão para a maioria das companhias aéreas
(verificar sempre com a companhia aérea a respeito dos regulamentos de
transporte antes da viagem)
• Segurança em viagem adicional graças a um apito de esterno embutido

TLPM-170 (masculina)
• Mochila que proteje e organiza telefone, óculos de sol, cabos e objetos de
valor no compartimento SafeZone
• Mantem dinheiro e passaporte seguros no compartimento secreto
CashStash, escondido sob o SafeZone
• Apta para passeios diários com a mochila removível de 20L, com
compartimento para MacBook® de 15 “, painel traseiro respirável, bolsas
de malha e bolsa CashStash para dinheiro e acessórios pessoais
• Possibilidade de anexar a mochila adicional à frente das alças
• Impede o roubo com sistemas de bloqueio passivo no SafeZone e no
compartimento principal, bem como fechos de correr bloqueáveis
(cadeados vendidos separadamente)
• Os pertences são mantidos firmemente no lugar e organizados com
correias de compressão internas e bolsos de armazenamento de malha
• Guarda com segurança uma garrafa de água e outros pequenos acessórios
no bolso lateral com fecho
• Projetado como bagagem de mão para a maioria das companhias aéreas
(verificar sempre com a companhia aérea a respeito dos regulamentos de
transporte antes da viagem)
• Segurança em viagem adicional graças a um apito de esterno embutido

www.esoterico.pt

PVPR
P. TABELA

179,95 €
146,30 €

Mochila Com
Daypack 45.0 x 33.0 x 55.0 cm
Mochila Sem
Daypack 25.0 x 33.0 x 55.0 cm
Peso Com Daypack 1.84 kg
Peso Sem Daypack 1.34 kg
Volume
60 L
OBSIDIAN

PVPR
P. TABELA

085854242165

199,95 €
162,56 €

Mochila Com
Daypack 49.0 x 33.0 x 63.0 cm
Mochila Sem
Daypack 33.0 x 33.0 x 63.0 cm
Peso Com Daypack 2.07 kg
Peso Sem Daypack 1.57 kg
Volume
70 L
OBSIDIAN

085854242202
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SUBTERRA
TSR-375

PVPR

• Mala fácil de fazer e de manter organizada, com um interior espaçoso que
se divide em dois compartimentos separados
• Transporte fácil e suave com rodas robustas de grandes dimensões e pegas
telescópicas V-Tubing
• Viagens sem esforço, graças ao anel de fixação da correia que permite
prender um saco de viagem adicional
• Design da mala absorve o impacto das viagens, graças ao exosqueleto
duradouro e ao painel traseiro em policarbonato moldado
• Protege o conteúdo com materiais duradouros e resistentes à água
• Mantém os artigos no lugar durante a viagem devido às correias de
compressão externas
• Acesso fácil às chaves, à carteira e a artigos de pequenas dimensões com
o bolso com fecho
• Ranhura incorporada para o cartão de identificação simplifica a
identificação da mala

TSR-336

Mala
Peso
Volume

TSD-340

P. TABELA

Mala
Peso
Volume

243,86 €

35 x 40 x 70 cm
4.10 kg
75 L

259,95 €
211,34 €

20 x 35 x 55 cm
3,18 Kg
36 L

DARK SHAD. 008 585423 908 0
MINERAL
008 585423 909 7
EMBER
008 585423 910 3

PVPR

• Mochila pode ser transportada de duas formas diferentes: como uma
mochila e como um saco de ombro (todas as correias são ocultáveis
quando não estão a ser utilizadas)
• Bolsa amovível permite transportar o tablet, PowerPocket e organização
de acessórios separado da mala.
• Cabos são organizados e geridos de forma eficiente entre o dispositivo e o
carregador do telemóvel no PowerPocket interno
• Mantém os artigos organizados e arrumados com a divisória em rede com
fecho no compartimento principal
• Separação dos sapatos e da roupa suja dos restantes artigos no
compartimento versátil com várias funções
• Fácil de levantar e de rearranjar na bagagem de cabine com as pegas na
zona superior/lateral/inferior
• Compatível com os requisitos de transporte de bagagem de mão da maioria
das companhias aéreas
• Viagens sem esforço, graças à fixação segura à bagagem com rodas
utilizando o painel para encaixe na bagagem
• Armazenamento seguro e acesso fácil a documentos importantes no bolso
oculto por detrás do painel para encaixe
• Acesso fácil às chaves, à carteira e a artigos de pequenas dimensões
através do bolso de rede com fecho

299,95 €

DARK SHAD. 008 585423 913 4
MINERAL
008 585423 914 1

PVPR

• Mala que permite arrumar mais artigos com facilidade, separar a roupa suja
da limpa ou mantê-la no lugar, graças ao painel de compressão interno
• Transporte fácil e suave com rodas robustas de grandes dimensões e pegas
telescópicas V-Tubing
• Viagens sem esforço, graças ao anel de fixação da correia que permite
prender um saco de viagem adicional
• Design da mala absorve o impacto das viagens, graças ao exosqueleto
duradouro e ao painel traseiro em policarbonato moldado
• Fácil de levantar e de rearranjar na bagagem de cabine com as pegas na
zona superior/lateral/inferior
• Compatível com os requisitos de transporte de bagagem de mão da maioria
das companhias aéreas
• Compartimento principal dividido permite organizar de forma separada os
artigos limpos e sujos, secos e molhados, pessoais e profissionais
• Protege o conteúdo com materiais duradouros e resistentes à água
• Acesso fácil às chaves, à carteira e a artigos de pequenas dimensões
através do bolso de rede com fecho
• Ranhura incorporada para o cartão de identificação simplifica a
identificação da mala
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P. TABELA

P. TABELA

199,95 €
162,56 €

Mala/Mochila21 x 35 x 55 cm
Peso
1.6 kg
Volume
40 L
DARK SHAD. 008 585423 905 9
MINERAL
008 585423 906 6
EMBER
008 585423 907 3

www.esoterico.pt

SUBTERRA
TSTB-334

PVPR

• Fácil acesso ao conteúdo através da abertura larga de enrolamento no
topo com fecho magnético
• Manutenção da roupa organizada durante a viagem, graças à bolsa
amovível para guardar roupa
• Protege o portátil (MacBook Pro® 15” ou PC de 15.6”) na bolsa acolchoada
para portátil com construção SafeEdge e fecho seguro com aba
• Acesso ao portátil através do compartimento superior ou do fecho lateral
• Os cabos são organizados e geridos de forma eficiente entre o dispositivo
e o carregador do telemóvel no PowerPocket interno
• Protecção para o tablet no bolso de armazenamento dedicado com forro
interior macio
• Retirada fácil do conteúdo do interior através do painel de acesso lateral
com fecho
• Transporte confortável com alças de ombro em EVA, perfuradas,
respiráveis, revestidas a malha e painel traseiro acolchoado
• Viagens mais fáceis graças à fixação à bagagem com rodas utilizando o
painel para encaixe na bagagem
• Manutenção dos artigos de pequenas dimensões e de uma garrafa de
água seguros e ao alcance no bolso expansível lateral com fecho

TSLB-317

PVPR
P. TABELA
Mochila
Peso
Volume

139,95 €
113,78 €

TSLB-315

31 x 22 x 50 cm
1 Kg
23 L

DARK. SHAD. 008 585423 899 1
EMBER
008 585423 901 1
MINERAL
008 585423 900 4

P. TABELA

Mochila
Peso
Volume

169,95 €
138,17 €

23 x 31 x 52 cm
1.25 kg
34 L

DARK SHAD. 008 585 423 902 8
MINERAL 008 585 423 903 5
EMBER
008 585 423 904 2

PVPR
P. TABELA
Mochila
Peso
Volume

124,95 €
101,59 €
32 x 23 x 50 cm
1.16 kg
30 L

DARK SHAD. 008 585423 880 9
MINERAL
008 585423 882 3
EMBER
008 585423 881 6

• Mochila que protege o portátil (MacBook Pro® de 15” ou PC de 15.6”) na bolsa acolchoada para portátil
com construção SafeEdge
• Protecção para o iPad/Tablet no bolso de armazenamento dedicado com forro interior macio
• Os cabos são organizados e geridos de forma eficiente entre o dispositivo e o carregador do telemóvel
no PowerPocket interno
• Acesso ao portátil através do compartimento superior ou do fecho lateral
• Transporte confortável com alças de ombro em EVA, perfuradas, respiráveis, revestidas a malha e painel
traseiro acolchoado
• Alça peitoral ajustável amovível para maior estabilidade e conforto
• Viagens mais fáceis graças à fixação à bagagem com rodas utilizando o painel para encaixe na bagagem
• Bolso interior acolchoado protege artigos de valor
• Bolsos de organização práticos ajudam a localizar facilmente os artigos de pequenas dimensões
• Armazenamento seguro dos artigos de pequenas dimensões e ao alcance no bolso expansível lateral
com fecho

TSTK-301
• Bolsa que se pendura de forma prática com um gancho integrado e um
design tripartido
• Bolso de rede resistente à água que protege eventuais derrames
Bolsos translúcidos para localização fácil do conteúdo
• Organização dos recipientes de artigos de higiene com tamanho apropriado
para viagem nos três bolsos com fecho e no bolso deslizante

www.esoterico.pt

PVPR
P. TABELA

40,61 €
49,95 €

DARK SHAD. 008 585424 398 8
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SUBTERRA
TSA-313

PVPR
P. TABELA
Mala

69,95 €
56,87 €

TSA-315

36 x 6 x 25 cm

PVPR
P. TABELA
Mala

DARK SHAD. 008 585423 887 8

79,95 €
65,00 €
40 x 7 x 27 cm

DARK SHAD. 008 585423 888 5

• Mala com solução de protecção para MacBook® Pro/Retina de 13” (TSA-313) ou 15” (TSA-315) e iPad®
• Acesso e organização fáceis dos acessórios de pequenas dimensões, com o painel de organização
frontal com bolsos e anéis para caneta
• Viagens mais fáceis graças à fixação segura utilizando o painel para encaixe na bagagem de rodas
• Acesso rápido a documentos ou revistas através do prático painel traseiro
• Transporte confortável com alça de ombro amovível e acolchoada
• Materiais duradouros e resistentes à água

TSS-311

PVPR
P. TABELA
Mala

49,95 €
40,61 €

TSS-313

32.5 x 3 x 22 cm

Mala

DARK SHAD. 008 585423 883 0

• Sleeve com solução de protecção elegante para
computadores MacBook Air® de 11” (TSS-311), 13”
(TSS-313) ou 15” (TSS-315) e iPad® mini
• Permite que o computador entre e saia facilmente sem
se riscar devido ao forro interior macio
• Facilidade de armazenamento de um iPad® mini ou de
outros acessórios no bolso frontal com fecho
• Protecção com extremidades acolchoadas em espuma
• Acesso rápido utilizando os fechos de correr com
pegas fáceis de manusear
• Materiais duradouros e resistentes à água

49,95 €
40,61 €
35 x 3 x 26 cm

DARK SHAD. 008 585423 885 4

TSS-315

PVPR
P. TABELA
Mala

49,95 €
40,61 €
38 x 3 x 27.5 cm

DARK SHAD. 008 585423 886 1

TSPW-300

PVPR

• Bolsa para organização de cabos, adaptadores, auriculares e pequenos
acessórios pessoais numa variedade de bolsas e de anéis elásticos
• Transporte fácil de acessórios devido à forma otimizada e funcional que se
adapta a uma mochila ou a uma mala de mão
• Construída para durar e proteger os artigos devido aos materiais duradouros,
ao acolchoado e aos fechos YKK

TSPW-302

P. TABELA

16,22 €
19,95 €

DARK SHAD. 008 585424 340 7

PVPR

• Bolsa de transporte com proteção para auscultadores portáteis e com
espaço de armazenamento dedicado para cabos, adaptadores e outros
acessórios.
• Com abertura para passagem de cabo que permite o carregamento dos
dispositivos portáteis acessíveis no bolso exterior da bolsa de transporte.
• Construída para durar e proteger os artigos devido aos materiais duradouros,
• ao acolchoado e aos fechos YKK
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PVPR
P. TABELA

P. TABELA

24,35 €
29,95 €

DARK SHAD. 008 585424 341 4

www.esoterico.pt

CROSSOVER 2
C2BP-114

PVPR

• Mochila de 20L convertível em mala com as correias de mochila ocultáveis
e alça de ombro acolchoada e amovível
• Proteje e organiza os acessórios de pequenas dimensões, mantendo-os
facilmente acessíveis, no compartimento moldado a quente e resistente a
colisões SafeZone com bolso de fecho
• Organização de acessórios eletrónicos e acessórios de pequenas
dimensões no painel frontal com bolsos deslizantes, anéis elásticos, bolso
de rede com fecho e o sistema de gestão de cabos PowerPocket para
carregamentos em viagem
• Proteção para portátil de 15.6” e tablet de 10.1” em compartimento
acolchoado dedicado
• Compartimentos dedicados para documentos e revistas
• Fixação segura da mochila ao trolley com o painel para encaixe
• Design duradouro com barras elevadas para proteção adicional, material
leve resistente ao desgaste e fechos n.º 10 de grandes dimensões

C2CB-116

PVPR
P. TABELA
Mochila
Peso
PRETO

159,95 €
130,04 €
37 x 9 x 27 cm
0.82 kg
0085854243308

C2LB-116

199,95 €
162,56 €

Mochila
Peso
Volume

33 x 19 x 48 cm
1.54 kg
20 L

PRETO

0085854243285

PVPR

• Mochila de 30L convertível em mala com as correias de mochila ocultáveis
e alça de ombro acolchoada e amovível
• Proteje e organiza os acessórios de pequenas dimensões, mantendo-os
facilmente acessíveis, no compartimento moldado a quente e resistente a
colisões SafeZone com bolso de fecho
• Organização de acessórios eletrónicos e acessórios de pequenas
dimensões no painel frontal com bolsos deslizantes, anéis elásticos, bolso
de rede com fecho e o sistema de gestão de cabos PowerPocket para
carregamentos em viagem
• Proteção para portátil de 15.6” e tablet de 10.1” em compartimento
acolchoado dedicado
• Compartimentos dedicados para documentos e revistas
• Fixação segura da mochila ao trolley com o painel para encaixe
• Design duradouro com barras elevadas para proteção adicional, material
leve resistente ao desgaste e fechos n.º 10 de grandes dimensões

C2LB-113

P. TABELA

P. TABELA

229,95 €
186,95 €

Mochila
Peso
Volume

33 x 19 x 48 cm
1.54 kg
30 L

PRETO

0085854243285

PVPR
P. TABELA

199,95 €
162,56 €

Mochila
Peso

44 x 15 x 32 cm
1.36 kg

PRETO

0085854243292

• Mala que proteje e organiza acessórios de pequenas dimensões, ao mesmo tempo que os mantém
facilmente acessíveis, no compartimento SafeZone com bolso de fecho
• Design leve duradouro, material resistente ao desgaste
• Organiza acessórios eletrónicos e de pequenas dimensões no painel frontal com bolsos deslizantes, anéis
elásticos, bolso de rede com fecho e o sistema de gestão de cabos PowerPocket para carregamentos
em viagem
• Várias opções de transporte incluem pegas na zona superior e alça de ombro amovível e acolchoada
• Proteção para portátil de 13.3” no compartimento acolchoado dedicado com construção SafeEdge
• Proteção para tablet de 10.1” na bolsa dedicada com forro interior macio
• Compartimentos dedicados para documentos e revistas
• Fixa a mala ao trolley modo seguro com o painel para encaixe
• Acesso fácil ao cartão de embarque ou a artigos de pequenas dimensões guardados no bolso traseiro
com fecho

www.esoterico.pt
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ENROUTE
TEBP-313

PVPR

• Mochila protege portátil até 14” ou MacBook de 15”, na bolsa acolchoada
dedicada com construção SafeEdge
• Bolso protector acolchoado para iPad/ tablet
• Acesso rápido aos artigos de pequenas dimensões através do bolso frontal
• Pontos de fixação reflectores, ocultáveis quando não estão a ser utilizados
• Localização fácil de artigos de pequenas dimensões no bolso interior com
fecho
• Transporte confortável devido ao painel traseiro respirável
• Acesso rápido a uma garrafa de água através do bolso lateral de rede
expansível
• Ponto de fixação para a luz “pisca” proporciona segurança em viagem

TEBP-215

TEBP-316

56,87 €

PRETO
008 585423 891 5
POSEIDON 008 585424 087 1
RED FEATHER 008 585424 084 0
TEAL
008 585424 086 4

P. TABELA

79,95 €
65,00 €

Mochila
27 x 23 x 44 cm
Dispositivo 35.9 x 24.9 x 2.7 cm
Volume
18 L
PRETO
TEAL

PVPR

• Mochila protege portátil MacBook Pro® de 15 ou PC de 15,6” na bolsa
acolchoada dedicada com construção SafeEdge
• Bolso protector acolchoado para tablet / iPad
• Construção SafeZone com exterior rígido e interior macio protege o
telemóvel, os óculos de sol ou outros artigos de valor
• Acesso rápido aos artigos de pequenas dimensões através do bolso frontal
• Pontos de fixação reflectores, ocultáveis quando não estão a ser utilizados
• Localização fácil de artigos de pequenas dimensões no bolso interior com
fecho
• Transporte confortável devido ao painel traseiro respirável
• Acesso rápido a uma garrafa de água através do bolso lateral de rede
expansível
• Ponto de fixação para a luz “pisca” proporciona segurança em viagem

69,95 €

Mochila
7 x 27 x 46 cm
Dispositivo 34.3 x 23.1 x 2.2 cm
Volume
13 L

PVPR

• Mochila protege portátil (MacBook Pro® de 15” ou PC de 14”) na bolsa
acolchoada dedicada com construção SafeEdge
• Bolso protector acolchoado para tablet / iPad
• Construção SafeZone com exterior rígido e interior macio protege o
telemóvel, os óculos de sol ou outros artigos de valor
• Acesso rápido aos artigos de pequenas dimensões através do bolso frontal
• Pontos de fixação reflectores, ocultáveis quando não estão a ser utilizados
• Localização fácil de artigos de pequenas dimensões no bolso interior com
fecho
• Transporte confortável devido ao painel traseiro respirável
• Acesso rápido a uma garrafa de água através do bolso lateral de rede
expansível
• Ponto de fixação para a luz “pisca” proporciona segurança em viagem
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P. TABELA

P. TABELA

008 585423 895 3
008 585424 177 9

99,95 €
81,26 €

Mochila 30.0 x 24.0 x 47.0 cm
Dispositivo 38.5 x 26.5 x 3.1 cm
Volume
18 L
PRETO
008 585424 093 2
DARK FOREST 008 585424 095 6
POSEIDON 008 585424 097 0
RED FEATHER 008 585424 094 9

www.esoterico.pt

LITHOS
TLBP-113
• Mochila moderna para portátil até 14” ou MacBook de 15” com
compartimento dedicado para iPad/tablet de 10”
• Acesso rápido ao painel frontal com bolsos interiores de arrumação para
acessórios
• Bolsas laterais para garrafa de água ou pequenos acessórios
• Painel traseiro acolchoado para melhor conforto no transporte

TLBP-116
• Mochila moderna para portátil até 15.6” com compartimento dedicado para
iPad/tablet de 10”
• Acesso rápido ao painel frontal com bolsos interiores de arrumação para
acessórios
• Bolsas laterais para garrafa de água ou pequenos acessórios
• Painel traseiro acolchoado para melhor conforto no transporte

PVPR
P. TABELA

59,95 €
48,74 €

Mochila 28.0 x 20.0 x 42.0 cm
Dispositivo 35.9 x 1.8 x 24.7 cm
PRETO
008 585424 124 3
CARBON
BLUE
008 585424 127 4
DARK
BURGUNDY 008 585424 126 7

PVPR
P. TABELA

79,95 €
65,00 €

Sleeve
39,5 x 9,5 x 29 cm
Equipamento37 x 2.5 x 26,3 cm
PRETO
008 585424 129 8
CARBON
BLUE
008 585424 132 8
DARK
BURGUNDY 008 585424 131 1

VEA
TVIP-115
• Mochila protege um MacBook® de 15” e iPad/tablet tablet de 10” em
bolsas protetoras dedicadas
• Objetos de trabalho em compartimentos separados com espaço para
portátil, tablet e outros acessórios
• Acesso rápido ao telemóvel ou a refeições ligeiras no bolso secreto
exterior
• Acesso fácil a equipamento num espaçoso compartimento principal
graças a uma prática abertura estilo saco de ombro
• Bolsa para guardar discretamente sapatos ou roupas usadas num bolso
interior expansível
• Bolsas para guardar em segurança todos os acessórios de ginásio desde o
cadeado, às chaves, cartão de acesso e outros acessórios pessoais
• Elementos refletores na frente da mochila e nas alças de ombro
• Alças da mochila com alça peitoral ajustável
• Transporte confortável de todo o equipamento graças às alças de ombro
acolchoadas e ao painel traseiro com canal respirável
• Acesso simples e fiável a partir das pegas Thule com fechos de correr YKK
e hardware Duraflex

TVIP-115
utilização como
Mochila

PVPR
P. TABELA

99,95 €
81,26 €

Mochila
30 x 23 x 46 cm
Dispositivo 35.9 x 24.7 x 1.8 cm
Volume
17 L
PRETO
008 585424 004 8
LIGHT NAVY 008 585424 005 5
DEEP TEAL 008 585 424006 2

TVIP-115
utilização como
Sling com Alça
de Ombro

TVIP-115
utilização como
Mala com Alça
de Ombro

www.esoterico.pt
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ACCENT
TACBP-116

PVPR

• Mochila para portátil de 15.6” ou MacBook® de 15” e tablet de 10” em
bolsas dedicadas
• Compartimento SafeZone para óculos de sol ou outros artigos de valor com
bolso oculto por detrás da estrutura rígida amovível
• Acesso lateral espaçoso com bolso grande de rede para separar os artigos
de pequenas dimensões
• Artigos de pequenas dimensões seguros e acessíveis com bolsos interiores
• Fixação da mochila à bagagem com rodas utilizando o painel para encaixe
• Suporta uma garrafa de água no bolso lateral de rede com os artigos de
pequenas dimensões seguros no bolso lateral com fecho adjacente
• Transporte confortável com alças de ombro em EVA revestidas a malha e
alça peitoral ajustável

TACLB-116

P. TABELA

PRETO

P. TABELA

008 585424 120 5

119,95 €
97,52 €

Mochila
44 x 13 x 30 cm
Dispositivo 38.5 x 26.5 x 3.1 cm
PRETO

TACLB-116
utilização como Mochila

TACLB-116
utilização como Mala

TACLB-116
utilização como Mala
com Alça de Ombro
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81,26 €

Mochila
30 x 26 x 46 cm
Dispositivo 38.5 x 26.5 x 3.1 cm
Volume
23 L

PVPR

• Mochila convertível em mala para portátil de 15.6” e tablet de 10” em
bolsas dedicadas
• Compartimento SafeZone para óculos de sol ou outros artigos de valor
• Converta facilmente a mochila para um formato de mala, de modo a obter
opções de transporte versáteis
• Acesso rápido ao telemóvel, à caneta e ao local de armazenamento dos
cartões de visita
• Conteúdo guardado de forma segura em modo de mala ou de mochila
utilizando vários bolsos de organização internos
• Transporte confortável em modo de mala com a alça de ombro amovível
e acolchoada
• Funcionalidade da mochila ao ocultar as alças de ombro quando não estão
a ser utilizadas
• Fixação da mala/mochila à bagagem com rodas utilizando o painel para
encaixe

99,95 €

www.esoterico.pt

008 585424 122 9

GAUNTLET 4.0
TGSE-2352

PVPR

49,95 €

P. TABELA
Mala
Peso

40,61 €

30.0 x 3.0 x 22.0 cm
0.30 kg

PRETO

PVPR
P. TABELA

79,95 €
65,00 €

Mala
35 x 9.5 x 26 cm
Dispositivo 32.8 x 2.5 x 23 cm
Peso
0.77 kg
PRETO

0085854244527

PVPR

49,95 €

P. TABELA
Mala
Peso

085854244466

• A TGSE2352 é compatível com MacBook® de 12”
(também compatível com tablets ou portáteis 2 em
1 até 11.0 x 7.74”).
• A TGSE2355 é compatível com MacBook Pro® 2017
de 13”, MacBook Air® 2018 (também compatível
com portáteis até 12.0 x 8.3”), com MacBook
Pro® 2017 de 13” e MacBook Air® 2018 (também
compatível com portáteis até 12.0 x 8.3”).
• A TGSE2356 é compatível com MacBook Pro® 2017
de 15” (também compatível com portáteis de 14”
até 13.7 x 9.5”)

TGAE-2355

TGSE-2355

32.5 x 3.0 x 23.5 cm
0.34 kg
085854244480

PRETO

TGSE-2356

PVPR

49,95 €

P. TABELA
Mala
Peso

40,61 €

37.0 x 3.0 x 26.5 cm
0.50 kg

PRETO

TGAE-2356

40,61 €

PVPR
P. TABELA

085854244503

79,95 €
65,00 €

Mala
39.5 x 9.5 x 29 cm
Dispositivo 37 x 2.5 x 26.3 cm
Peso
0.89 kg
PRETO

0085854244534

• A TGAE2355 é compatível com MacBook Pro® de 13”, MacBook Air® 2018 de 13” ou outros portáteis
com dimensões até 12.3 x 8.6”.
• A TGAE2356 é compatível com MacBook Pro® de 15” ou portáteis com dimensões até 14.1 x 9.7”

www.esoterico.pt
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