
איכות
#  מזוודה מתוצרת SWISS דגם LUXE X שעברה בדיקת איכות 

קפדנית 
#  עשויה מ ABS חומר חזק , גמיש ועמיד במיוחד

# מזוודה קלה
# ידית טלסקופית איכותית בעלת 3 שלבים להתאמה אישית

# שתי ידיות נשיאה בנוסף לידית הטלסקופית.
# ידית עליונה וידית צידית עם הגנות פנימיות למניעת נזק 

לידיות
# רוכסן איכותי + אוכסן הרחבה להגדלת נפח המזוודה – 

למזוודה הגדולה והבינונית.
# רוכסן הרחבה להגדלת נפח המזוודה ב-25% )למעט גודל 20"(. 

# המזוודה מגיעה במגוון צבעים אופנתיים המקלים על הזיהוי 
במסוע.

מנעול
# מנעול קומבינציה איכותי

כיסים פנימיים 
# תאים פנימיים חכמים עם אורגנייזר

# תאים אלסטיים מרשת פנימיים דו צדדיים לאחסון דברים 
קטנים

# רוכסן פנימי שיוצר חלוקה מלאה של המזוודה בפנים 

בטנה
# בטנה מצופה PU עם ריפוד בצבע כחול 

גלגלים 
# 8 גלגלים איכותיים לסיבוב של 360 מעלות 

# להפחתת עומס הגרירה בצורה משמעותית ונסיעה חלקה

משקל ומידות 
# 20" - 2.8 ק"ג - 58 * 38 * 22 ס"מ 
# 24" - 3.5 ק"ג - 26 * 43 * 68 ס"מ 
# 28" - 4.2 ק"ג - 30 * 48 * 78 ס"מ 

LUXE X דגם
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איכות
 CHAMONIX SOFT  2.0 דגם SWISS מזוודה רכה מתוצרת  #

שעברה בדיקת איכות קפדנית 
#  עשויה מחומר פוליאסטר עם ציפוי PVC מאחור.

#  מזוודה קלה
#  ידית טלסקופית איכותית בעלת 3 שלבים להתאמה אישית

שתי ידיות נשיאה בנוסף לידית הטלסקופית.  #
# ידית עליונה וידית צידית עם הגנות פנימיות למניעת נזק 

לידיות
# רוכסן איכותי + רוכסן הרחבה להגדלת נפח המזוודה 
– למזוודה הגדולה והבינונית.תא נוסף בצד המזוודה 

הקטנה)20 אינץ( לשליפה מהירה של בקבוק מים/חפצים 
חיוניים.

# המזוודה מגיעה במגוון צבעים אופנתיים המקלים על הזיהוי 
במסוע.

מנעול
# מנעול קומבינציה איכותי

כיסים פנימיים 
# תאים פנימיים חכמים עם אורגנייזר

# תאים אלסטיים מרשת פנימיים דו צדדיים לאחסון דברים 
קטנים

# רוכסן פנימי שיוצר חלוקה מלאה של המזוודה בפנים 
# 2 כיסים חיצוניים גדולים הנסגרים באמצעות 2 רוכסנים, 
לסגירה נוחה ולהוצאת חפצים מהכיסים ללא פתיחת כל 

הכיס.

בטנה
# בטנה מצופה PU עם ריפוד בצבע כחול 

גלגלים 
# 8 גלגלים איכותיים לסיבוב של 360 מעלות 

# להפחתת עומס הגרירה בצורה משמעותית ונסיעה חלקה

משקל ומידות 
# 20" - 2.9 ק"ג - 23 * 40 * 55 ס"מ 

# 24" - 3.5 ק"ג - 29 * 43.5 * 69 ס"מ 
# 29" - 4.1 ק"ג – 32 * 48 * 81  ס"מ 
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