Life gear

voor

voor

haar

hem

MANAGEMENT TEAM 19-11-2010

m gearguards

48

Heren, gooi die zwarte nylon laptoptas eruit, er is zoveel alternatief.
De Freitag F48 Hazzard bijvoorbeeld:
een topper voor de hippe zakenman.
Deze rugzak heeft compartimenten
voor alle techno-gadgets (tot 17”),
pads voor meer draagcomfort en een
aantal onverwachte binnenzakken.
Ineens toch een formele afspraak? In
een handomdraai tovert u de F48 om
in een schouder- of aktetas.
Voor de creatievelingen onder ons
hebben de gebroeders Freitag ook de
F23 iPad Sleeve. Deze schermbeschermer, gemaakt van gerecyled
vrachtwagenzeil, kan niet alleen
tegen een stootje, maar is ook een
waterdichte en soepele eyecatcher.
En dat allemaal voor 65 euro.
Toch liever klassiek? Denk dan eens
aan de Henry van Mulberry. Deze
leren aktetas, met compartiment
voor laptop en paperassen en een
verstelbare schouderband kost een
lieve duit (zo’n 1.200 euro, te koop
vanaf december), maar dan heeft u
ook wat: een leven lang stijl en
charme aan uw schouder.
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Padzakken
v blitse hoesjes

De tas. Geen vrouw kan zonder (laat
staan dat ze het zou wíllen...). Ook
haar techno-spullen vragen echter
om net iets meer bescherming.
Van de LaCie Formoa bijvoorbeeld:
een blits hoesje dat al uw gear vrij
houdt van krassen, butsen en stoten.
Van binnen gewatteerd, verkrijgbaar
in talloze kleuren, vormen en maten,
met greep of zonder, vanaf 25 euro.
Iets meer te besteden? Denk dan
eens aan een Horizontal Shopping
Bag uit de Oreone-lijn van het 100
jaar oude Samsonite, een handtasachtige gemaakt van een interessant
technisch stofje en afgewerkt met
leren details. En dat voor 249 euro.
Uw 13”-notebook past er precies in.
Wat wil een vrouw nog meer?
Ook mooi: de Mulberry Daria Sleeve,
een paarslederen beauty. Voor deze
prijs (430 euro) zou u mogen
verwachten er ook een 17”-notebook
in kwijt te kunnen, maar helaas, dat
gaat niet lukken. Daar staat wel weer
tegenover dat u hem ook buiten kantoortijden prima kunt gebruiken als
stijlvolle clutch.
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