
Mochila CB3021.  

Compartimento superior com bolso interno para notebook e bolso frontal. Possui 

bolsos laterais de malha, zíperes preto, alça superior de nylon, alças para costa 

ajustáveis e plaquinha para personalização na área frontal. Cor: Preto 

Tamanho total aproximado (CxL):  44 cm x 35 cm x 14 cm 

Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

          

 

 

 

 



Mochila com bolso CB3018 

Compartimento grande com bolso interno para notebook de revestimento poliéster e 

bolso frontal. Possui bolsos laterais, zíperes preto, alça superior de nylon, alças para 

costa ajustáveis e plaquinha para personalização na área frontal. Tamanho total 

aproximado  (CxL):  40 cm x 34,5 cm x 17 cm. 

Cores: Preto, azul escuro, cinza e verde escuro (* Consulte disponibilidade) 

Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

 

   

  

 

 

 



Mochila com estojo CB3020 

Possui compartimento grande com bolso interno para notebook de revestimento 

poliéster, bolso frontal acompanha um estojo com mosquetão. Possui bolsos laterais, 

zíperes preto, alça superior de nylon, alças para costa ajustáveis e plaquinha para 

personalização na área frontal.  

Tamanho total aproximado  (CxL):  40 cm x 34,5 cm x 17 cm  

Cores: Preto, cinza, rosa claro, rosa escuro (8 Consulte disponibilidade). 

Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

 

                

 

 

 

 



Mochila CB17003 

Mochila nylon poliester para notebook preta com detalhes em cinza. Possui 

compartimento grande com bolso interno para notebook e bolso frontal. Zíperes 

prata, alça superior de nylon, alças para costa ajustáveis, parte traseira revestida de 

espuma para maior conforto. Acompanha plaquinha para personalização na área 

frontal. Cor cinza com preto. 

Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

Tamanho total aproximado (CxL):  44 cm x 35 cm x 16 cm 

 

 

 



Mochila CB2067 

Mochila nylon poliéster para notebook. Possui compartimento grande com bolso 

interno para notebook, dois compartimentos médios, bolso pequeno frontal com 

abertura diagonal e bolsos laterais de rede. Alça superior com pegador emborrachado 

e tira de silicone com cabo de aço interno para garantir maior resistência, alça superior 

de nylon, alças para costa ajustáveis revestidas com espuma, parte traseira também 

revestida de espuma para maior conforto. Cor preto. 

Tamanho total aproximado  (CxL):  49 cm x 39 cm x 16,5 cm 

Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

 

 

 

 



Mochila CB2066 

Mochila nylon poliéster para notebook. Possui compartimento grande com bolso 

interno para notebook, dois compartimentos médios, bolso pequeno frontal e bolsos 

laterais de redeAlça superior com pegador emborrachado e tira de silicone com cabo 

de aço interno para garantir maior resistência, alça superior de nylon, alças para costa 

ajustáveis revestidas com espuma, parte traseira também revestida de espuma para 

maior conforto. Cor: Preto 

Tamanho total aproximado  (CxL):  49 cm x 39 cm x 19 cm 

Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

 

        

 

 



 

Mochila CB2103 

Mochila de nylon com compartimento para notebook. Compartimento grande com 

bolso interno para notebook 15.6 polegadas, dois compartimentos medianos, 

compartimento frontal e bolsos laterais de nylon. Possui duas alças de mão, sendo 

uma em nylon e outra com revestimento de espuma,alças laterais e alças para costa. 

Cor: Preto 

Tamanho total aproximado  (AxLxP)47,5 x 34 cm x 20 cm 
 
Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mochila CB13947 

Mochila poliéster para notebook com detalhes em nylon. Parte interna cinza, possui 

compartimento grande com bolso interno, compartimento médio com dois bolsos de 

tela(nylon) internos e dois bolsos laterais de tela(nylon). Zíperes prata, alça superior 

acolchoada e revestida com nylon, alças para costa ajustáveis revestidas com espuma, 

parte traseira também revestida de espuma para um maior conforto. Possui detalhe 

branco plástico frontal. 

Tamanho total aproximado  (CxL):  45 cm x 39 cm x 19 cm 

Impressão serigrafia 1 cor 

  

 

           

 

 

 

 



Mochila CB3033 

Mochila poliéster para notebook com detalhes em nylon e neoprene. Possui 

compartimento grande com bolso interno, compartimento médio com bolso/suporte 

para documentos e divisórias para 3 canetas, mini bolso com frontal superior, 

compartimento pequeno com bolso frontal e dois bolsos laterais de tela(nylon). Duas 

fivelas laterais que podem ser encaixadas nas alças laterais para fechar com mais 

segurança a mochila, alça superior acolchoada e alça de nylon, alças para costa 

ajustáveis revestidas com espuma, parte traseira também revestida de espuma para 

um maior conforto. 

Tamanho total aproximado  (CxL): 47 cm x 38 cm x 19 cm - Alça 118,1 cm x 4,4 cm 

Impressão 1 cor – plaqueta de metal 

  

 

 

 



Mochila CB13207 

40 unidades: R$ 88,50 cada 

Mochila poliéster para notebook com detalhes em nylon e neoprene. Possui 

compartimento grande com bolso interno, compartimento médio, dois bolsos laterais 

de rede, alça superior e alça traseira com espuma para um maior conforto. 

Tamanho total aproximado  (CxL):  44 cm x 37 cm x 20 cm 

Impressão serigrafia 1 cor 

            

 

 

 

 

 

 



Mochila CB9263 

Mochila de alta confecção em poliéster com detalhes em nylon. Com amplo espaço, possui 

compartimento grande com bolso para notebook, compartimento mediano com divisórias 

para documentos, canetas, eletrônicos e entre outros; compartimento frontal e bolsos laterais 

em malha. Contém duas alças de mãos, trazendo mais eficácia no transporte de bagagens 

pesadas. Alças para costa com possibilidade de ajuste: superior, peitoral e inferior, 

proporcionando um maior conforto e correta distribuição do volume transportado. Parte 

frontal com detalhes laterais em azul, detalhe triangular emborrachado na área frontal 

inferior, parte traseira com revestimento anti-transpirante e alça horizontal para encaixe em 

malas de viagem.  

Tamanho total aproximado  (AxLxP):  51 cm x 40 cm  x21 cm 
Impressão 1 cor – plaqueta de metal. 

 

 

 

 

 



Mochila lona CB13801 

Mochila lona de algodão para notebook. Compartimento superior além de zíper possui fecho 

com fivelas para maior segurança (parte interna com bolso para notebook), compartimento 

menor com bolso frontal de nylon e dois bolsos laterais. Alças ajustáveis e alça de mão em 

nylon. Acompanha plaquinha metálica para personalização. 

Tamanho total aproximado  (CxL):  47 cm x 36 cm x 20,5 cm 

 

 

            

 

 

 

 


