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2003 yılından bu yana kazandığımız tecrübeyi,
dünyada değişen standartlar ve ihtiyaçlar
doğrultusunda ürünlerimize yansıtıp kalite ve müşteri
memnuniyetini ön planda tutmaktayız. Bu hedefleri
sağlayabilmek için tasarım, üretim ve paketleme
süreçlerinin tamamı güncel ve en kabul edilebilir
kalite-fiyat dengesinde planlanmaktadır.
Sahip olduğumuz PLM, Bouletta, Barchello, Burkley
markalarımızla ürettiğimiz kumaş ve deri ürünlerimizi
Dağıtıcı, Retail, E-Satış kanalları ile müşterilerimize
ulaştırmaktayız. Almanya, Amerika, Rusya, İngiltere,
Hollanda, İsveç, İsviçre, Fas başta olmak üzere birçok
ülkede satışlarımız devam etmektedir.
Hedefimiz en kısa zamanda 100 ülkede aktif olarak
ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine sunmaktır.

Müşterilerimize
güç katıyoruz



13"-14"
15.6"

Canyon Case Laptop Çantası

Eva destekli
1900D kumaş

Su geçirmez,
1 Ana bölme ve 1 ön bölme olmak
üzere 2 bölmeli
Ana bölme kısmı yüksek yoğunluklu
Eva koruma
Çok amaçlı ceplerle daha düzenli
bir iç yapı
Lüks metal Plm aksesuarlar
Çift yönlü açılır fermuar ile
eşyalarınızı daha rahat yerleştirme
imkanı
Taşıma kolaylığı sağlayan
kumaştan tutma kulbu
Çıkarılabilen omuz destekli
ayarlanabilir askılık.

Ürün Özellikleri

renk çeşitlerimizden sadece bazıları....



13"
15.6"

İmperteks
Suni deri ve
600D kumaş

Günlük kullanıma yönelik
tasarlanan PLC34 hassas
elektronik cihazlarınızı ve temel
aksesuarlarınızı tek bir yerde
güvenle yanınızda taşımanıza
olanak sağlar.
Her PLC34 Çanta, ekstra sağlamlık
ve dayanıklılık için özel kumaş
malzememizden yüksek kaliteli
çalışma ile titizlikle üretilmiştir.
Hafif ve kullanışlı tasarım.
Özel Laptop koruma bölmesi.
Çift yönlü açılır fermuar ile
eşyalarınızı daha rahat yerleştirme
imkanı önde fermuarlı özel bölme.
Taşıma kolaylığı sağlayan tutma
kulbu.
Lüks metal Plm aksesuarlar.

Ürün Özellikleri

PLC34 Laptop Çantası



13"-14"
15.6"

Brun� Laptop Çantası

Suya ve
aşınmaya karşı

dayanıklı
kumaştan

yapılmıştır.

Toplam 4 bölmeye sahiptir
Ön tarafta fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bölme, çıtçıtla
kapatılan içinde aksesuarlarınızı 
 yerleştirebileceğiniz pratik bölme,
arka tarafta fermuarlı bölme, 1
fermuarlı büyük ana bölmeye
sahiptir.
Ana bölme içinde bilgisayar
bölümü cırtla sabitlenebilir. Ayrıca
aksesuarlarınızı rahatlıkla
yerleştirebileceğiniz fileli ve sabit
bölümler.
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.

Ürün Özellikleri



13"-14"
15.6"

R�co Laptop Çantası

Toplam 3 bölmeye sahiptir
Ön tarafta gizli çıtçıtlı bölme, arka
tarafta bölme, 1 fermuarlı büyük
ana bölmeye sahiptir.
Ön yüzde, tutma sapında ve yan
kısımlarda, kenar ayrıntılarında
deri aksesuar kullanılmıştır.
Deri ile sağlamlaştırılmış tutma
sapı
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri

Suya ve
aşınmaya karşı

dayanıklı
kumaştan

yapılmıştır.



13"-14"
15.6"

İç ve taban
yapı polyester

dolgu köpük ile
desteklenmiştir.

 

Chelsa Laptop Çantası

Toplam 3 bölmeye sahiptir
Ön tarafta fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bölme, ayrıca  içinde
aksesuarlarınızı
yerleştirebileceğiniz pratik bölme, 1
fermuarlı büyük ana bölmeye
sahiptir.
Ana bölme içinde bilgisayar
bölümü 15.6 inç ekran boyutuna
kadar tüm taşınabilir bilgisayarlar
ile uyumludur.
Arka kısımda bavul aparatı
mevcuttur.
Deri ile sağlamlaştırılmış tutma
sapı
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



13"-14"
15.6"

Ek kumaş
ile sağlam
tutma sapı

Santor� Laptop Çantası

Ön tarafta fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bölme, içinde
aksesuarlarınızı koyabileceğiniz
pratik bölmeler, arka tarafta
fermuarlı bölme, 1 fermuarlı büyük
ana bölmeye sahiptir.
Ana bölme içinde bilgisayar
bölümü cırtla sabitlenebilir.
Arka kısımda bavul aparatı
mevcuttur.
Ek kumaş ile sağlamlaştırılmış
tutma sapı
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



13"-14"
15.6"

İç ve taban
polyester

köpük dolgu
tabakası ile
desteklendi

J�ma Laptop Çantası

3 Bölmeli
Ön tarafta fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bölme, ayrıca  içinde
aksesuarlarınızı yerleştirebileceğiniz
pratik bölme, 1 fermuarlı büyük ana
bölmeye sahiptir.
Ana bölme içinde bilgisayar bölümü
13-15 inç arası ekran boyutuna
kadar tüm taşınabilir bilgisayarlar ile
uyumludur.
Arka kısımda bavul aparatı
mevcuttur.
Deri ile sağlamlaştırılmış tutma sapı
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



13"
15.6"

Eva
destekli

420D Kumaş,
2

Bölmeli

Drexel 6400 Laptop Çantası

Taşıma kolaylığı yanısıra çok amaçlı
cepleriyle eşyalarınızı düzenli bir
şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Su geçirmez
Kaliteli 250D iç astar
Çabuk erişilebilir ön cep bölmesi
Kalem, not defteri, telefon vb. gibi
ürünler için ön cep bölme
Su geçirmez kumaş yapısı ile rahat
kullanım kolaylığı
Çift yönlü açılır fermuar ile
eşyalarınızı daha rahat yerleştirme
imkanı
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı

Ürün Özellikleri



13"
15.6"

Ön tarafta
gizli fermuarlı

hızlı
ulaşılabilen

bölme

Mal�bue Laptop Çantası

2 Bölmeli,
Ana bölme cırtlı özel bilgisayar
bölmesine sahiptir. Bu bölüm özel
dolgu malzemesi ile desteklenmiştir
ve bilgisayarınızı güvenle
saklayabilirsiniz.
Sağlamlaştırılmış tutma sapı
Arka tarafta valiz aparatı.
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



13"
15.6"

2
Bölmeli

Olero Laptop Çantası

Ön tarafta gizli fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bir bölme.
Ana bölme cırtlı özel bilgisayar
bölmesine sahiptir. Bu bölüm özel
dolgu malzemesi ile desteklenmiştir
ve bilgisayarınızı güvenle
saklayabilirsiniz.
Sağlamlaştırılmış tutma sapı
Arka tarafta valiz aparatı.
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



13"
15.6"

2
Bölmeli

S�rrus Laptop Çantası

Ön tarafta gizli fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bir bölme.
Ana bölme cırtlı özel bilgisayar
bölmesine sahiptir. Bu bölüm özel
dolgu malzemesi ile desteklenmiştir
ve bilgisayarınızı güvenle
saklayabilirsiniz.
Sağlamlaştırılmış tutma sapı
Arka tarafta valiz aparatı.
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



13"
15.6"

2
Bölmeli

Sp�cee Laptop Çantası

Ön tarafta gizli fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bir bölme. Ayrıca
bilgisayarınızı veya evraklarınızı
yerleştirebileceğiniz fermuarlı büyük
ana bölmeye sahiptir.
Ana bölme cırtlı ve özel dolgu
malzemesi ile desteklenmiştir
bilgisayarınızı güvenle
saklayabilirsiniz
Sağlamlaştırılmış tutma sapı
Arka tarafta valiz aparatı.
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



13"
15.6"

2
Bölmeli

T�lya Laptop Çantası

Ön tarafta gizli fermuarlı çabuk
ulaşılabilen bir bölme. Ayrıca
bilgisayarınızı veya evraklarınızı
yerleştirebileceğiniz fermuarlı büyük
ana bölmeye sahiptir.
Ana bölme cırtlı ve özel dolgu
malzemesi ile desteklenmiştir
bilgisayarınızı güvenle
saklayabilirsiniz
Sağlamlaştırılmış tutma sapı
Arka tarafta valiz aparatı.
Kolay taşıma için çıkarılabilen,
ayarlanabilir omuz askılığı
İç ve taban yapı polyester köpük
dolgu tabakası ile desteklenmiştir.
Metal aksesuar ve fermuarlar
kullanılmıştır.

Ürün Özellikleri



15.6"

Çok amaçlı
ceplerle daha
düzenli iç yapı

sağlandı

Pretty Laptop Çantası

2 Bölmeli,
Laptop bölmesi dışında, kalem,
kulaklık, taşınabilir disk, powerbank,  
telefon, kablolar, şarj adaptörü,
telefon şarj adaptörü, cüzdan, kitap,
defter, dosya gibi aksesuarlarınızı
da taşıyabilirsiniz.
Bilgisayarınızı darbelerden korumak
için özel dolgu malzemeleri ile
desteklenmiş 1900D su geçirmeyen
kumaş
Çift yönlü açılır fermuar ile
eşyalarınızı daha rahat yerleştirme
imkanı
Taşıma kolaylığı sağlayan kumaştan
tutma kulbu
Çıkarılabilen omuz destekli
ayarlanabilir askılık

Ürün Özellikleri



13"-14"
15.6"

3
Bölmeli

Smartpack Laptop Çantası

Orta aksesuar bölmesi : yanınızda
taşıyabileceğiniz tüm
aksesuarlarınızı alabilecek,
taşınmasını kolaylaştıran , düzende
tutan şekilde tasarlanmıştır. Bu
bölümde saklayabileceğiniz
aksesuarlar: taşınabilir disk, power
bank, kalemler, şarj kabloları, usb
kabloları, kulaklık, anahtarlık
Biri fermuarlı 2 adet fileli bölüm ve
ayrıca 2 fermuarlı bölüm daha bu
kısımda yer almaktadır.
Bilgisayar bölümü ekstra destekle
daha güvenli hale getirilmiştir.
Deri ile sağlamlaştırılmış tutma sapı
Ayarlanabilir kaliteli omuz askısı
Çanta arka kısmında bavul aparatı
bulunmaktadır.

Ürün Özellikleri



2
Bölmeli

Bilgisayarınızı darbelerden
korumaya yarayan kasnaklı çerçeve
yapısı
İmperteks Suni deri ve 600D kumaş
Ön cepli genişleyebilen bölme
Lüks metal Plm aksesuarlar
Çift yönlü açılır fermuar ile
eşyalarınızı daha rahat yerleştirme
imkanı
Taşıma kolaylığı sağlayan tutma
kulbu
Çıkarılabilen omuz destekli
ayarlanabilir askılık

Ürün Özellikleri

15.6"

NC9606 Laptop Çantası



özel dolgu
malzemeleri ile

desteklenmiş su
geçirmeyen
keten kumaş

4 Bölmeli,
Ön yüzde fermuarlı bölme, içinde 4
adet cep 1 adet fileli bölüm, 2 adet
kalemlik 
Orta kısımda fermuarlı dosya, kitap
vb eşya bölümü. 1 adet fileli 1 adet
gizli bölme. Gizli bölmeye çanta üst
kısımdan fermuar ile ulaşılabilir. 
Sırta yakın laptop bölümü, içinde
ayrıca evrak bölmesi ve 2 adet cep.
Rahat Sırt Sistemi ile sırtın hava ve
nefes alması sağlanmış terlemenin
önüne geçilmiştir.
Ergonomik tasarımıyla sırt ve omuz
üzerindeki baskı azaltılmış vücudun
doğru duruşu sağlanmıştır.

Ürün Özellikleri

13"
15.6"
17"

L�dya Laptop Sırt Çantası



Ultra ince
ve hafif,

sade
tarz

15.6” Notebook, netbook, macbook,
tablet ölçülerine uygun düşünülmüş
bölmeler.
Rahat ve ergonomik sırt tasarımı.
Yenilikçi tasarım sayesinde sırtın
daha çok hava alarak terlemesi
önlenmiş, sırt ve omuz bölgesindeki
baskı azaltılmıştır. 
Bilgisayarınızı darbelerden korumak
için özel dolgu malzemeleri ile
desteklenmiş su geçirmeyen kumaş 
Yüksek kaliteli farklı renk iç astar
Notebook bölmesi dışında, kalem,
kulaklık, taşınabilir disk, power bank
, telefon, kablolar, şarj adaptörü,
telefon şarj adaptörü, cüzdan, kitap,
defter, dosya, kıyafet gibi
aksesuarlarınızı sığdırabileceğiniz
çok amaçlı bölmeler

Ürün Özellikleri

15.6"

Oslo Laptop Sırt Çantası



Darbe
ve suya

dayanıklı

Bilgisayarınızı darbelerden korumak
için özel dolgu malzemeleri ile
desteklenmiş su geçirmeyen keten
kumaş kullanılmıştır.
Yine ön yüzde fermuarlı bölme,
içinde 2 adet cep ve 2 adet kalemlik
Orta kısımda fermuarlı dosya, kitap
vb eşya bölmesi. Cırtlı ayırıp
taşıyabileceğiniz mini fermuarlı
çanta (25x16cm)
Sırta yakın laptop bölmesi, içinde
ayrıca geniş fileli bölüm.
Rahat Sırt Sistemi ile sırtın hava ve
nefes alması sağlanmış terlemenin
önüne geçilmiştir.
Ergonomik tasarımıyla sırt ve omuz
üzerindeki baskı azaltılmış vücudun
doğru duruşu sağlanmıştır.

Ürün Özellikleri

13"
15.6"
17"

Se�tek Laptop Sırt Çantası



Hafif,
sağlam

ve konforlu

Bilgisayarınızı darbelerden korumak
için özel dolgu malzemeleri ile
desteklenmiş su geçirmeyen keten
kumaş kullanılmıştır.
Ön kısımda fermuarlı hızlı
ulaşabileceğiniz pratik bölüm
Sırta yakın bölmede laptop bölümü,
içinde ayrıca evrak bölmesi ve küçük
cepler, kalemlik.
Rahat Sırt Sistemi ile sırtın hava ve
nefes alması sağlanmış terlemenin
önüne geçilmiştir.
Ergonomik tasarımıyla sırt ve omuz
üzerindeki baskı azaltılmış vücudun
doğru duruşu sağlanmıştır.
Kaliteli metal aksesuarlar ve
dayanıklı fermuar sistemi
uygulanmıştır.

Ürün Özellikleri

15.6"

Andr�a Laptop Sırt Çantası



Şık,
Fonksiyonel,

Pratik

Bilgisayarınızı darbelerden korumak
için özel dolgu malzemeleri ile
desteklenmiş su geçirmeyen keten
kumaş kullanılmıştır.
Ön kısımda fermuarlı ve geniş hızlı
ulaşabileceğiniz pratik bölüm
Sırta yakın bölmede laptop bölümü,
içinde ayrıca evrak bölmesi ve küçük
cepler, kalemlik.
Rahat sırt sistemi ile sırtın hava ve
nefes alması sağlanmış terlemenin
önüne geçilmiştir.
Ergonomik tasarımıyla sırt ve omuz
üzerindeki baskı azaltılmış vücudun
doğru duruşu sağlanmıştır.
Kaliteli metal aksesuarlar ve
dayanıklı fermuar sistemi
uygulanmıştır.

Ürün Özellikleri

15.6"

Castelo Laptop Sırt Çantası



Taşıma
konforu

Çanta sırt kısmında turnuvalara ve
gündelik oyun oturumlarına
taşınmak için 17” ölçüye kadar
dizüstü bilgisayarınızı taşıyabilen bir
dizüstü bilgisayar ve tablet bölmesi,
iç kısmında ayrı bir bilgisayar
bölmesi, kitapları, notları ve temel
oyun aksesuarlarını
saklayabileceğiniz geniş bölmeler.
Çanta ön kısımdaki fermuarlı büyük
aksesuar cebi, üst taraftan
erişilebilen daha küçük fermuarlı cep
gündelik aksesuarları saklamayı
kolaylaştırır. Bir su şişesi taşımak
için yandaki fermuarlı ve fileli
gerilebilir iki adet cebi
kullanabilirsiniz.

Ürün Özellikleri

15.6"
17"

Octagon Oyuncu Laptop Sırt Çantası



Tormentor Oyuncu Laptop Sırt Çantası

Taşıma
konforu

Üç taşıma seçeneği ile tasarlanan
bu Tormentor dizüstü bilgisayar
çantası maksimum rahatlık sağlar.
Üstten bir tutamak, kolayca hareket
etmenizi sağlarken, iki S-şekilli omuz
askısı, daha iyi destek için vücut
hatlarınıza uyum sağlar. Çanta
kenarlarında yer alan lastikler direnci
ve şekli korur. Hızlı açılan tokalı
göğüs kemiği kayışı, gelişmiş yük
dağılımı ve taşıma konforu için
kolayca ayarlamanıza olanak tanır.

Ürün Özellikleri

15.6"
17"



Dragon Oyuncu Laptop Sırt Çantası

Hareket
halindeyken

tam
koruma

Her yerde taşınması kolay
Önemli belgelerinizi ve günlük
malzemelerinizi sırt çantasının cepli
geniş ana bölmesinde veya ön
bölmede güvenle saklayın. Çanta
üst kısmında yer alan iki adet
fermuarlı bölümde güneş
gözlüklerini ve diğer küçük eşyaları
yumuşak astarlı, cebe yerleştirin ve
hareket halindeyken su şişenizi cep
kısmında taşıyın.
Üç taşıma seçeneğiyle tasarlanan
Dragon dizüstü bilgisayar çantası
maksimum rahatlık sağlar. Üstten bir
tutamak, kolayca hareket etmenizi
sağlarken, ölçüsü ayarlanabilir iki
omuz askısı, daha iyi destek için
vücut hatlarınıza uyum sağlar.

Ürün Özellikleri

15.6"
17"



Blade Oyuncu Laptop Sırt Çantası

Bol
miktarda
depolama

alanı

İki taşıma seçeneğiyle tasarlanan bu
Blade dizüstü bilgisayar çantası
maksimum rahatlık sağlar. Üstten bir
tutamak, kolayca hareket etmenizi
sağlarken, iki S-şekilli omuz askısı,
daha iyi destek için vücut hatlarınıza
uyum sağlar. Çanta kenarlarında yer
alan klipsli tokalar direnci ve şekli
korur. Hızlı açılan tokalı göğüs
kemiği kayışı, gelişmiş yük dağılımı
ve taşıma konforu için kolayca
ayarlamanıza olanak tanır.
Suya dayanıklı, keten kumaşla kaplı
sırt çantasının içindeyken dizüstü
bilgisayarınız ve önemli belgeleriniz
ıslak ve fırtınalı havalarda kuru
kalacaktır.

Ürün Özellikleri

15.6"
17"



Neptun Laptop Sırt Çantası

Her yerde
taşınması

kolay

Üç taşıma seçeneğiyle tasarlanan
Neptun dizüstü bilgisayar çantası
maksimum rahatlık sağlar. Yan
kısımda bir tutamak, kolayca hareket
etmenizi sağlarken, ölçüsü
ayarlanabilir iki omuz askısı, daha iyi
destek için vücut hatlarınıza uyum
sağlar. Slim tasarımı sayesinde
askılar dilediğiniz zaman özel
bölmesinde saklanabilir ve çanta
evrak tipi olarak da kullanılabilir.
Önemli belgelerinizi ve günlük
malzemelerinizi sırt çantasının cepli
geniş ana bölmesinde veya ön
bölmede güvenle saklayın. Çanta
özel tasarımı sayesinde hem sırt
hem de evrak çantası olarak
kullanılabilir.

Ürün Özellikleri

15.6"



Dolly Keçe Tablet Çantası

Tabletinizi koyabileceğiniz büyük bir
cebe sahiptir.
Cihazı darbelere, toza, hasarlara ve
çizilmelere karşı korur.
Tabletinizi yerleştirme ve çıkarmak
kolaydır.
Yan tarafında yer alan tutamaç
taşımanızı kolaylaştırır.
Zarf şeklinde tasarlanmış model
cırtla sabitlenen kapak bölümüne
sahiptir.

Ürün Özellikleri

Hakiki keçe

7"-16"
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