
Bubble
Dessa former kommer få dig att

bubbla av lycka! En halvstyv

ryggsäck som rymmer mycket

och skyddar innehållet mot

stötar.

Warp speed
Res bortom stjärnorna

med denna rymd-

inspirerade Bubble-

ryggsäck!

Blok
Det senaste ti l lskottet i

MadPaxfamil jen har ett

halvstyvt skal inspirerat av

moderna linjer och färger, men

är för den skull inte fyrkantig.

Heavy Metal
Spiketus-serien finns nu med metal l ic-

färger, för dig som vil l ha l ite mer bling.

Later Gator
Släpp loss ditt inre vilddjur med en

ryggsäck i imiterat drakskinn!

Världen är inte bara svart, grå och brun,
så varför ska din ryggsäck vara det?

MadPax har färgglada ryggsäckar med
3D-mönster för dig som inte är rädd för att
sticka ut!

Spiketus Rex
Originalryggsäcken från MadPax

med mjuka taggar som sticker ut

från mängden!

Livet är för kort
för en tråkig ryggsäck!



Fullpack Halfpack Nibbler Mighty Bite

Storlekar
Spiketus Rex och Later Gator finns i al la storlekar.

Bubble och Blok finns endast som Full- och Halfpack.

FULLPACK - En normalstor ryggsäck med

ett vadderat laptopfack, innerficka och två

sidofickor. Bekväma stoppade bärremmar

med avlastande bröstrem.

Storlek 47x35x22cm, vikt 750g

HALFPACK - En mindre ryggsäck som

rymmer en iPad. Innerficka med dragkedja

och vadderade axelremmar.

Storlek 35x30x1 5 cm, vikt 650 g

NIBBLER - Liten väska för de minsta.

Plastat innerfack lämplig för utflyktens

matsäck, fack för flaska.

Storlek 30x22x1 5 cm, vikt 275 g

MIGHTY BITE - Liten väska som rymmer en

plånbok, mobiltelefon eller l iten kamera.

Storlek 1 5x1 2x1 0 cm, vikt 1 00g

OBS! Ej en ryggsäck!Material
Spiketus Rex och Later Gator är ti l lverkade

huvudsakligen av polyuretan (PU) vilket ger en

glansig och tål ig yta.

Bubble och Blok är klädda med ett tyg i

polyester/spandex. som är lätt att rengöra.

Insidan på alla ryggsäckar består av kraftig

polyester/nylon, och alla dragkedjor är gjorda

av nylon.
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