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Üdvözöljük
Hatalmas lelkesedéssel mutatjuk be 

idei be.bag kollekciónkat! A táskák 

végleges kialakítását gondos 

előkészítő munka előzte meg, hogy 

biztosítsuk a komfortos használatot 

a mindennapokra. Széles 

termékválasztékunk a biztosíték 

arra, hogy nálunk mindenki megtalálja 

az igényeinek és ízlésének megfelelő 

hátizsákot.

Jó nézelődést!
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Fontos számunkra, hogy ne csak kiváló termékeket 
fejlesszünk, hanem tudatosak legyünk a gyártási lánc 
során is. Ez átláthatóságot jelent minden fejlesztési 
szakaszban és folyamatos teszteket a legjobb minőség 
biztosítása érdekében.

Minden termék a BSCI szabvány előírásainak megfelelően 
kerül legyártásra, méltányos munkakörülményeket 
biztosítva ezáltal a teljes ellátási láncban.

Minőségi alapanyagok

Magas minőségű anyagokat használunk a be.bag termékeknél, hogy 
tartós, strapabíró és gyönyörű termékeket alkossunk.

Minden alapanyag megfelel a REACH szabvány előírásainak  
(a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről  
és korlátozásáról szóló rendelet). 

2 év jótállást garantálunk a be.bag hátizsákokra normál használati 
feltételek mellett. További információért, kérjük, látogasson el a  
be-bag.com/warranty oldalra.

100% PVC–mentes

Minden be.bag termék PVC–mentes, a 
fenntartható termékek tudatos munka 
eredményei.

be.sustainable

BSCI szabvány
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Az örleményből

fonál készül

A fonálból szövet lesz

A palackokat

ledarálják
Újrahasznosított

PET–palackok

Az újrahasznosítási folyamat

Környezetbarát modelljeink 
be.smart & be.flexible
Újrahasznosított PET–palackokból 
készülnek*
Újrahasznosított anyagot alkalmazunk, hogy kevesebb 
erőforrást használjunk a termelés során. Gondoskodunk 
arról, hogy az újrahasznosítási folyamat során mindig 
újrafelhasznált sima palackokat használjunk. Ez 
ugyanazt a tartósságot és stabilitást biztosítja, mint a 
hagyományos (nem újrahasznosított) szövetek.

Az újrahasznosított 
anyag jelentése

1.  A használt palackok szelektálása  
az óceánokból és a földről

2. A gázfogyasztás csökkentése

3. Vízmegtakarítás

4. CO2–kibocsátás csökkentése

  *A külső anyag 60%-a újrahasznosított PET–palackból készült.
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be.explorer
(27 l, 31 x 20 x 45 cm)

be.clever
(23 l, 30 x 18 x 43 cm)

be.active
(27 l, 32 x 23 x 46 cm)

be.flexible
(25 l, 32 x 13 x 45 cm)

be.ready
(30 l, 33 x 23 x 46 cm)

be.smart
(25 l, 28 x 13 x 43 cm)

be.urban
(18 l, 28 x 19 x 43 cm)

be.daily
(16 l, 36 x 47 cm)

be.agile
(2,5 l, 34 x 10 x 11 cm)

új__ 
kollekció

be.freestyle
(27 l, 32 x 20 x 45 cm)

be.simple
(23 l, 31 x 17 x 43 cm)

be.adventurer
(18 l, 30 x 18 x 43 cm)



be.explorer
A be.explorer visszatükrözi használója kíváncsiságát, aki keresi az új 
tapasztalatokat, szembenéz az ismeretlennel, aki meg akarja élni a 
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

be-bag.com/warranty

8_be.bag



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

be.bag_9



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 32 cm
Mélység 23 cm
Magasság 46 cm

Fényvisszaverő csík 
+ biciklilámpa–tartó

Márkázott be.bag 
cipzárhúzó

Stabil állás

be-bag.com/warranty
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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

be.bag_11



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 32 cm
Mélység 20 cm
Magasság 45 cm

Fényvisszaverő csík 
+ biciklilámpa–tartó

Stabil állás

be-bag.com/warranty
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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

be.bag_13



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 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

be-bag.com/warranty
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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

be.bag_15



be.smart
A be.smart annyira praktikus, amennyire egy hátizsák csak lehet. Gondosan 
megtervezett kialakításával sohasem hagy cserben. Mindig használatra kész, 
könnyen kezelhető és megbízható!

*A külső anyag 60%-a újrahasznosított PET–palackból készült.

ŰRTARTALOM:
25 liter
MÉRETEK:
Szélesség 28 cm
Mélység 13 cm
Magasság 43 cm

Kényelmes
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Víztaszító 
anyag

Fényvisszaverő 
logó nyomat

Tágas első zseb

Extra bújtató 
pánt

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

be.bag
logo

Rejtett hátsó
zseb

Ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Kompressziós 
pántok

Stabil állás

Tágas tárolórekesz 
húzózsinórral

be-bag.com/warranty

Új
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be.smart

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

50028757 be.bag be.smart black 1 6

50028764 be.bag be.smart navy 1 6

50028771 be.bag be.smart petrol 1 6

50028788 be.bag be.smart camouflage fun 1 6

black navy petrol camouflage 
fun

be.bag_17



be.flexible
A be.flexible bárhol bármire kapható. Ez a hátizsák könnyedén beállítható az 
igényektől függően, akár kisebb, akár nagyobb táskára van szükség.

*A külső anyag 60%-a újrahasznosított PET–palackból készült.

ŰRTARTALOM:
25-30 liter
MÉRETEK:
Szélesség 32 cm
Mélység 13 cm
Magasság 45 cm

Dupla
fogófül

Elasztikus 
oldalzsebek a 

vizespalacknak, stb.

Víztaszító 
anyag

Tépőzáras 
első zseb

Extra bújtató 
pánt

Állítható 
mellkaspánt

Jól párnázott, ergonomikus, 
jól szellőző hátpárnázat a 
komfortos viseletért

Összehajtható felső  
rész rögzítő csatokkal, 
25 literesről 30 literesre 
bővíthatő

be.bag
logo

Ergonomikusan 
formázott 
vállpántok

Stabil állás

Rendezőzseb 
kulacstartóval

Tágas cipzáras 
tárolórekesz

be-bag.com/warranty

Új

Fényvisszaverő 
logó nyomat

Rejtett hátsó
zseb
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be.flexible

S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

50028795 be.bag be.flexible black 1 6

50028801 be.bag be.flexible olive 1 6

50028818 be.bag be.flexible ruby 1 6

50028825 be.bag be.flexible desert 1 6

black olive ruby desert

be.bag_19



be.simple
A be.simple tökéletes szövetséges a mindennapokban a szükséges hétköznapi 
eszközök 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

be-bag.com/warranty
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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

be.bag_21



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:
18 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

be-bag.com/warranty
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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

be.bag_23



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.clever táskád és segítségével könnyedén nézz szembe 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

be-bag.com/warranty
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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

be.bag_25



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 tárolásához. 

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

be-bag.com/warranty
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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

be.bag_27



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

be.bag_29



be.agile
A be.agile mozgásban tart minden körülmények között és nem akadályoz 
semmiben. Ezt a kis táskát azért alkották, hogy elkísérjen utadon és ne 
korlátozzon a haladási ütemedben.

Tágas tárolórekesz

Állítható 
pánt

Kis cipzásas zseb

ŰRTARTALOM:
2,5 liter
MÉRETEK:
Szélesség 34 cm
Mélység 10 cm
Magasság 11 cm

be.bag logo

Új
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S.sz. Cikkszám Minta Megnevezés Rendelési 
egység

Kiscsomag 
mennyiség

50029013 be.bag be.agile black 1 30

50029020 be.bag be.agile grey melange 1 30

50029037 be.bag be.agile block by block black 1 30

50029044 be.bag be.agile geo lines blue 1 30

50029051 be.bag be.agile magic triangle blue 1 30

50029068 be.bag be.agile camouflage fun 1 30

50029075 be.bag be.agile flower wall purple 1 30

50029082 be.bag be.agile geo lines berry 1 30

be.agile
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Tágas tárolórekesz / Első- és oldalzsebekRendszerező zseb

  *A be.bag be.explorer/ be.active/ be.ready/ be.freestyle modelleknél

**Bújtatópánt fényvisszaverővel a be.bag be.explorer/ be.active/ 

be.ready/ be.freestyle /be.urban / be.adventurer/ be.simple modelleknél

Fényvisszaverők a jobb láthatóságért** Névcímke és kulcstartó*

Az egyedi felhasználói igényekhez különféleképpen 
felszerelt modelleket kínálunk.

Minden be.bag hátizsák tágas tárolórekesszel 
rendelkezik a hétköznapi szükségletekhez. A hálós 
oldalzsebek ideális tárolóhelyet nyújtanak például a 
vizespalacknak. Az első pillantásra szinte észre sem 
vehető rejtett zsebek pedig tökéletes helyet kínálnak a 
különféle kincseknek.

be.features

be.bag_33
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