
Maletín Cypress con EcoSmart® para ordenador portátil de 15,6" - 

Preto 

 

Característica 
• Fabricado com 14 garrafas de água de plástico reciclado 

• Design de compartimento organizador que oferece espaço 

suficiente para seus pertences 

• Compartimento frontal que dá acesso rápido aos seus acessórios 

menores 

Especificações 

• Alça acolchoada para fácil transporte 

• Alça de transporte da mochila presa a uma mala com rodinhas 

• Alças de transporte de toque suave 

 

 

Cor Cinza 

Compatibilidade Laptops de até 15,6 " 

Garantia Garantia de vida 

Material ECO 300 

Dimensões do bolso do laptop 38,7 x 26,5 x 2,5 cm 

Dimensões Externas 42 x 4,5 x 35 cm 

Peso 0,6 kg 

País de origem China 

EAN 5051794029864 

Descrição 

Feito inteiramente com materiais reciclados. A pasta para laptop Cypress de 15,6 "com EcoSmart® é feita de tecido proveniente de 14 

garrafas de água de plástico reciclado e foi cuidadosamente projetada para proteger seus suprimentos de trabalho essenciais, bem como o 

meio ambiente. Esta pasta fina e leve incorpora um compartimento principal e uma prática compartimento de acesso rápido, que facilita a 

proteção do seu portátil e o transporte dos seus pertences essenciais. Além disso, graças aos seus três modos de transporte, pode transportá-

lo pelas pegas, ficar com as mãos livres graças à alça de ombro ou use a alça para prendê-lo à sacola do carrinho. 

Mesmas garrafas, novo uso 

  

TBS92502GL 
 

Esta mochila foi desenhada a pensar no ambiente. Ao usar materiais reciclados certificados pela GRS, 14 garrafas de plástico foram 

impedidas de entrar em nossos cursos de água e aterros, esmagando-as em pequenos flocos, polimerizando-as em aparas de plástico e, em 

seguida, aquecendo-as e transformando-as em fios costurados. ao tecido desta pasta com EcoSmart®. 
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