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What’s essential is inside!



be.bag kollekció 2019

Zseniális termékskála kivételes mintákkal 
az egyedi igények kielégítéséhez!

A 9 évesnél idősebb fiatalok körében egyre nagyobb igény van a 
hátizsákokra az iskolatáskákkal szemben. Ez a korosztály az iskolatáskát 
már nagyon gyerekesnek találja, vágyódnak a felnőttesebb, vagányabb 
termékek után.

A Z generáció világszerte a legnagyobb célcsoport. Digitális 
bennszülöttek, hisznek a sokféleségben, egyenlőségben és abban, hogy 
nincs megkülönböztetés. Optimisták és előtérbe helyezik a személyes 
törekvéseiket, az önmegvalósítás kifejezetten fontos számukra.

What’s essential is inside! So be yourself, be unique, be big!

Azaz: A lényeg belül van! Légy önmagad, légy egyedi, légy nagy!

A be.bag kollekciónk célja a vásárlók személyiségének tökéletes kifejezése, 
tisztán, egyértelműen, mellébeszélés nélkül.

Ismerjük fogyasztóink érdeklődését, és hogy ezt szeretik kifejezni az 
öltözködésükkel, kiegészítőikkel is. Ezért tudatos erőfeszítéseket tettünk 
a megfelelő dizájnok kialakításáért, ami segít elérni a világmegváltó 
álmokat.

Az egyediség számít és mi büszkén vállalunk részt abban, ahogy ezt 
vásárlóink megmutathassák a világnak.

Hiszünk a jövő generációjában! 
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be.bag kollekció 2019
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4 hátizsák modell
Serdülők részére
9-16 éveseknek

Jellemzői:
nagy űrtartalom
tágas rekeszek

rendszerezőzsebek
átgondolt tervezés

4 hátizsák modell
Tinik részére

16+ korosztály részére

Jellemzői:
kisebb űrtartalom

tágas rekeszek
rendszerezőzsebek

attraktív minták

sportzsákok
Tökéletes mindenkinek

Jellemzői:
flexibilis
zsebes

hátizsákként is használható

27l

18l

16l

27l

18l

27l

23l

30l

18l



be.explorer
A be.explorer visszatükrözi használója kíváncsiságát, aki keresi az 
új tapasztalatokat, szembenéz az ismeretlennel, aki meg akarja élni 
váratlan szituációkat. Senki és semmi sem állíthatja meg!

Párnázott
fogófül

Állítható pántok 
gördeszkához

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Stabil állás

Fényvisszaverő csík 
+ biciklilámpa–tartó

Kis tároló zseb 
mobiltelefonhoz, 
napszemüveghez, stb

Víztaszító 
anyag Fényvisszaverő 

csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Két részre osztott tárolórekesz.
Tágas tér a dokumentumoknak, 

illetve a laptopnak és 
tartozékainak /

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel.

ŰRTARTALOM:
27 liter
MÉRETEK:
Szélesség 31 cm
Mélység 20 cm
Magasság 45 cm
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be.explorer

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800150 be.bag be.explorer geo lines 1 6

24800136 be.bag be.explorer flower wall 1 6

24800167 be.bag be.explorer edgy labirynth 1 6

geo lines

flower wall

edgy labirynth
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be.active
be.active a mozgalmas életet élőknek! Gazdájának mindegy milyen kalandokkal 
kell szembenéznie a hétköznapokban, egy be.active hátizsák támogatja őt! Jól 
kihasználható, tágas és tökéletes szövetséges minden hétköznapi szituációban. 
Jelmondata: csak egyszer élsz, ne lustálkodj, légy aktív! 

Párnázott
fogófül

Extra laptoptartó 
rekesz

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Mély első zseb

Víztaszító 
anyag Fényvisszaverő 

csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Két részre osztott tárolórekesz.
Tágas tér a dokumentumoknak.

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel

ŰRTARTALOM:
27 liter
MÉRETEK:
Szélesség 31 cm
Mélység 22 cm
Magasság 46 cm

Fényvisszaverő csík 
+ biciklilámpa–tartó

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Stabil állás
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be.active

magic  
triangles

monster  
party

mystic  
flowers

block by  
block

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800174 be.bag be.active magic triangle 1 6

24800198 be.bag be.active monster party 1 6

24800204 be.bag be.active mystic flowers 1 6

24800181 be.bag be.active block by block 1 6
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be.freestyle
be.freestyle a bátor önkifejezésért! A kreativitásnak, képzelőerőnek és stílusnak 
nincs határa. Jelmondata: mutasd meg milyen vagy valójában!

Párnázott
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Víztaszító 
anyag

Tágas első 
zseb Fényvisszaverő 

csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Két nagy tárolórekesz
Tágas tér a 

dokumentumoknak, illetve a 
laptopnak és tartozékainak /

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel

ŰRTARTALOM:
27 liter
MÉRETEK:
Szélesség 31 cm
Mélység 20 cm
Magasság 45 cm

Fényvisszaverő csík 
+ biciklilámpa–tartó

Stabil állás
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be.freestyle

jungle romantic 
flowers

street  
art 2

confetti

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800211 be.bag be.freestyle jungle 1 6

24800235 be.bag be.freestyle romantic flowers 1 6

24800242 be.bag be.freestyle street art 2 1 6

24800228 be.bag be.freestyle confetti 1 6
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be.ready
A be.ready tulajdonosa készen áll, hogy szembenézzen a világgal! Felkészült 
arra, amit az élet adhat neki!  Jelmondata: Nézz szembe a világgal, akadályokkal, 
félelmekkel és a végül megtalálod önmagad!

Párnázott
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Víztaszító 
anyag

Tágas első zseb

Fényvisszaverő 
csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

ŰRTARTALOM:
30 liter
MÉRETEK:
Szélesség 33 cm
Mélység 23 cm
Magasság 46 cm

Fényvisszaverő csík 
+ biciklilámpa–tartó

Stabil állás

Extra laptoptartó 
rekesz

Két részre osztott tárolórekesz.
Tágas tér a dokumentumoknak.

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó
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be.ready

smashed  
dots

street  
art 1

pink  
summer

abstract 
camouflage

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800266 be.bag be.ready smashed dots 1 6

24800273 be.bag be.ready street art 1 1 6

24800280 be.bag be.ready pink summer 1 6

24800259 be.bag be.ready abstract camouflage 1 6
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be.simple
A be.simple tökéletes szövetséges a mindennapokban a szükséges hétköznapi 
eszközök tökéletes tárolására. Minden outfithez kitűnően illeszkedik, egyszerű és 
könnyen kezelhető.

Párnázott
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Biciklilámpa–tartó

Víztaszító 
anyag

Tágas első zseb

Fényvisszaverő 
csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Tágas tárolórekesz
zsebekkel dokumentumoknak, 

illetve a laptopnak és 
tartozékainak /

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel

ŰRTARTALOM:
23 liter
MÉRETEK:
Szélesség 31 cm
Mélység 17 cm
Magasság 43 cm

Stabil állás
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be.simple

dark green digital black

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800051 be.bag be.simple dark green 1 6

24800075 be.bag be.simple digital black 1 6
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be.urban
A be.urban tisztában van a legújabb trendekkel. Bármilyen eseményen megállja a 
helyét! Ez az a táska, ami mindig készen áll, bármiről is legyen szó.

Párnázott
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Cipzáras első zseb

Fényvisszaverő 
csík

Víztaszító 
anyag

Fényvisszaverő 
csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

ŰRTARTALOM:
30 liter
MÉRETEK:
Szélesség 28 cm
Mélység 19 cm
Magasság 43 cm

Tágas tárolórekesz
zsebekkel dokumentumoknak, 

illetve a laptopnak és 
tartozékainak /

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel

Biciklilámpa–tartó

Stabil állás
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be.urban

indigo  
blue

chive 
green

berry & 
grey

grey 
melange

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800105 be.bag be.urban indigo blue 1 6

24800112 be.bag be.urban chive green 1 6

24800129 be.bag be.urban berry & grey 1 6

24800099 be.bag be.urban grey melange 1 6
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be.clever
A be.clever ügyes és könnyen használható. Tükrözi tulajdonosa személyiségét, 
néhány titkot is a felszínre hoz, de támogatja erősségeit. Jelmondata: Légy okos, 
kapd fel a be.claver táskád és nézz szembe segítségével könnyedén a hétköznapi 
teendőkkel, megéri! 

Párnázott
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Lapos, cipzáras zseb

Víztaszító 
anyag

Fényvisszaverő 
csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Két nagy tárolórekesz.
Tágas tér a 

dokumentumoknak, illetve a 
laptopnak és tartozékainak /

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel

ŰRTARTALOM:
18 liter
MÉRETEK:
Szélesség 30 cm
Mélység 18 cm
Magasság 43 cm

Stabil állás
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be.clever

black grey melange

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800013 be.bag be.clever black 1 6

24800020 be.bag be.clever grey melange 1 6
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be.adventurer
Ez a hátizsák a kalandvágyó elme tükre, tulajdonosát ösztönzi, hogy felfedezze a 
környezetét! Új területek meghódítására, eszméletlen kalandok megélésére buzdít. 
Pontosan az a kiegészítő, amire egy bevállalós felfedezőnek szüksége van eszközei 
tárolására. 

Párnázott
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Lapos első zseb 
cipzárral

Víztaszító 
anyag

Fényvisszaverő 
csíkok

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Párnázott, 
ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Két nagy tárolórekesz
Tágas tér a 

dokumentumoknak, illetve a 
laptopnak és tartozékainak /

A középső cipzáras résznél 
rendszerező panel

ŰRTARTALOM:
18 liter
MÉRETEK:
Szélesség 30 cm
Mélység 18 cm
Magasság 43 cm

Biciklilámpa–tartó
Stabil állás
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be.adventurer

purple camouflage

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800037 be.bag be.adventurer purple 1 6

24800044 be.bag be.adventurer camouflage 1 6

19



be.daily
Ez a sportzsák zseniális szövetséges, ami  frissességet és pimaszságot visz a 
hétköznapokba, hogy erősítse használója személyiségét, bármilyen is legyen az!

Lapos cipzáras zseb

Vastag 
húzózsinor

Tágas tárolórekesz

ŰRTARTALOM:
16 liter
MÉRETEK:
Szélesség 36 cm
Magasság 47 cm

be.bag logo
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be.daily

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

24800297 be.bag be.daily edgy labirynth 1 60

24800303 be.bag be.daily pink summer 1 60

24800310 be.bag be.daily flower wall 1 60

24800327 be.bag be.daily geo lines 1 60

24800334 be.bag be.daily magic triangle 1 60

24800358 be.bag be.daily monster party 1 60

24800365 be.bag be.daily mystic flowers 1 60

24800396 be.bag be.daily street art 1 1 60
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Herlitz Hungária Kft.
1225 Budapest,  
Campona utca 1.

+36 1 305 20 00
herlitz@herlitz.hu  
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