
Nyheter på lager! 
Leather Line & Multi Line 



• Huvudfack med vadderad datorficka
• Innerficka med dragkedja
• Ficka på framsida med dragkedja
• Detaljer i metall med antik finish
• Justerbar och avtagbar axelrem
• Kan hängas på en trolley
• Non woven kasse med Derby of Sweden logo medföljer
• Mått 38x6x28 

Material: 100% full-grain läder, vegetabiliskt garvat

Rek. pris: 2000 kr

LEATHER LINE BRIEFCASE •158951

• Stort huvudfack med vadderad datorficka
• Innerficka med dragkedja
• En stor ficka fram med dragkedja
• Detaljer i metall med antik finish
• Locket stängs med tryckknappar
• Justerbar axelrem
• Non woven kasse med Derby of Sweden logo medföljer
• Mått: 37x7x27 

Material: 100% full-grain läder, vegetabiliskt garvat

Rek. pris: 2000 kr

LEATHER LINE SHOULDERBAG •158952

Lagom till jul får vi in tre snygga läderväskor i hög kvalitet med fina detaljer.  

Serien består av portfölj och axelremsväska, båda med med vadderad datorficka, 
samt en rejäl weekendbag. De metalliska detaljerna har en antik finish som ger 
väskorna ett exklusivt utseende. 

På lager första veckan i december.

Julklappstips från



• Stort huvudfack          
• Innerficka med dragkedja
• Extra fack för förvaring
• Ficka på utsidan med dragkedja
• Handtag i läder
• Detaljer i metall med antik finish
• Justerbar och avtagbar axelrem 
• Non woven kasse med Derby of Sweden logo medföljer
• Mått 49x24x24 

Material: 100% full-grain läder, vegetabiliskt garvat

Rek. pris: 2600 kr

LEATHER LINE TRAVELBAG •158954

Till alla väskor i serien Leather Line medföljer en  
tryckt non-woven kasse.



Nyhet! 
Multi Line Trolley 20”

• 4 wheel spinner
• Lättviktstrolley
• Teleskophandtag i aluminium
• Huvudfack med spännband
• Passar i kabinen som hand- 
bagage enligt IATA
• En innerficka
• Mått: 40x20x55 cm
• Volym: 32 liter
• Vikt: 1,9 kg
• Smart lösning med utbytbara  
paneler i olika färger som fästs  
med kardborre.  
Enkel att förädla med tryck eller 
brodyr.

Färg på panel:
280 orange
460 röd
660 grön
760 blå
960 grå
990 svart

Lösa paneler, art: 159995 (20 kr/st)

Rek. pris: 699 kr
Trolley inkl. 1 panel.

Priser ex. moms, frakt och  
ev. bearbetning


