Ploskovna (tridelna) potovalna torba
za pravniško ali akademsko togo
Art. E07.07.03PL

PP
ZRAČNO
PREPUSTNO

VODO-ODPORNO,
NE VPIJA VLAGE

ŠČITI PRED PRAHOM
in UMAZANIJO

150 x 60 cm

Material: poliestersko platno
Barva:
črna

Slike so simbolične

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

Poslovna galanterija za
AKADEMIKE in PRAVNIKE

Kvalitetno poliestersko platno! Lahka, zložljiva in funkcionalna!

Za vsakodnevno, trajnejšo uporabo!

Prodaja in proizvaja:
info@erhart.si

www.erhart.si

TORBA Z ROČAJI ZA PRENOS OBLAČIL
Art. E07.05.01-NT

140 x 60 cm

Art. E07.05.02-NT

160 x 60 cm

Art. E07.05.03-NT

180 x 60 cm

Odprtina za
obešalnik

Ojačitev torbe (PP)
in ramenskega pasu

ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

Logotip:
sprednja ali
hrbtna stran

Zadrga

VODO-ODBOJNA,
NE VPIJA VLAGE

Ploskovna vreča

PP
ZRAČNO
PREPUSTNO

od 140 do 180 cm

Material: eco netkani tekstil, 100 g/m2
Barva:
črna, modra, siva,

Ročaj oz.
Ramenski
pas

Prosojen
PVC žepek
za sliko in
podatke o
oblačilu

Rinčica za obešalnik
pri prepognjenem prenosu

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

Izdelane so iz kvalitetnega in močnejšega eco netkanega tekstila (100 g/m2) ter imajo
močnejšo 6 mm zadrgo. Posebna ojačitev predela z gurto - vgrajena eco PP plastika.
Poseben dodatek: Na sprednji strani zaščitne vreče je prišito prosojno PVC okence v
velikosti A5, za sliko in podatke o shranjenem oblačilu in ostale pomembne informacije!
ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

Za ZAŠČITO, SHRANJEVANJE
in PRENOS oblek, hlač/kril,
srajc, suknjičev, plaščev,
uniform, narodnih noš,
svečanih oblačil, kostumov, ...
info@erhart.si

www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

Poslovna galanterija za
AKADEMIKE in PRAVNIKE

Art. E07.01.03-NT

140 x 60 cm

Art. E07.01.04-NT

160 x 60 cm

Art. E07.01.05-NT

180 x 60 cm

Material: eco netkani tekstil 60-70 g/m2
Barva:
črna, modra, siva,

Izredno praktičen izdelek,
za dolgotrajno-večkratno uporabo!

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

Rinčica za
obešalnik pri
prepognjenem
prenosu
(140-180 cm)

60 cm

Prodaja in proizvaja:
ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

POTOVALNI OVOJ za SRAJCO
Art. E07.09.01-PP

Slike so simbolične

120 x 60 cm

Zadrga

Art. E07.01.02-NT

Odprtina za
obešalnik

Ploskovna vreča

100 x 60 cm

od 100 do 180 cm

Art. E07.01.01-NT

Zanka,
obešalo

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

Standardne PLOSKOVNE ZAŠČITNE VREČE za oblačila

Zapiranje
na pritiskač

37 x 25 x 1,5 cm

Material: eco polipropilenska plastika
Barva:
prosojna

VODO-ODBOJNO,
NE VPIJA VLAGE

ŠČITI PRED PRAHOM
in UMAZANIJO

Izdelan je iz kvalitetne eco polipropilenske (PP)
plošče, debeline 0,4 mm, zaradi česar se ovoj
tudi po dolgotrajni pogosti uporabi ne lomi na
pregibih. Ne pušča sledi in ne poškoduje oblačil.

Enostavno
vstavljanje
zložene srajce

Logo:
sitotisk,
tampotisk

Prosojen
PVC žepek
za označitev
(opcija za
personalizacijo)

POTOVALNA TORBA za SRAJCE z ročaji
Art. E07.09.02-NT-PP 44 x 31,5 x 10 cm
Material: eco netkani tekstil 100 g/m2, PP plastika
Barva:
črna, siva

VODO-ODPORNO,
NE VPIJA VLAGE

Odpiranje
na "knjigo",
zadrga po
treh straneh

ŠČITI PRED PRAHOM
in UMAZANIJO

a

drg

Za

Predali (3+3)
za vstavitev srajc

Dvojni
ročaj

PP

Prosojen
PVC žepek
za označitev
(opcija za
personalizacijo)

ZRAČNO
PREPUSTNO

Priložen:
PP-podloga kot
pomoč, z navodili
za zlaganje srajc

Uporabna kot:
** samostojna torba
** za shranjevanje
** za prenos v potovalnem kovčku

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!
info@erhart.si

www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

PP
ZRAČNO
PREPUSTNO

Poslovna galanterija za
AKADEMIKE in PRAVNIKE

40 x 38 x 14 cm

Sprednji žep

Kompakten ročaj

Material: poliestersko platno, PP plošče
Barva:
črna

Ojačan zgornji
rob poklopca
za ročaj
VODO-ODBOJNO,
NE VPIJA VLAGE

ŠČITI PRED PRAHOM
in UMAZANIJO

Širina
14 cm

- izredno lahka, a trpežna
- opcija: odsevni varnostni trak
- opcija: možen dotisk logotipa
- dva notranja predala
- notranje PP ojačitve ščitijo vsebino

Zapiranje na posebno,
široko, plastično sponko,
ki ima ključavnico
z dvomestno številčnico

- za varen prenos interne pošte
- sodnih spisov
- ostalih pomembnih dokumentov

Stranska guba omogoči,
da se torba razširi glede na
količine vstavljene dokumentacije

Nastavljiv in
odstranljiv
ramenski pas

Slike so simbolične

Art. E12.01.01-PL

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

POSLOVNA TORBA "Elegance" s KLJUČAVNICO

Prodaja in proizvaja:
ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

Art. E08.05.06-PL

Žep "povečan A4" na zadrgo
(spredaj/zadaj)

44 x 36 x 9 cm

Material: poliestersko platno, PP
Barva:
črna

- izredno lahka, a trpežna
- možen dotisk/vezenje logotipa
- PP ojačitve ščitijo vsebino
- s "soft-shell" torbo, primerna
za prenosnike
- tudi za povečan A4 format,
registratorje, mape, ...

Razširljiv
žep

Širina
9 cm

VODO-ODPORNO,
NE VPIJA VLAGE

ŠČITI PRED PRAHOM
in UMAZANIJO

Ramenski pas
(snemljiv, nastavljiv)

Ojačitev dna
(PP plastika)

ZAŠČITNA "SOFT-SHELL" TORBA za prenosnik
Art. E06.08.01-PU

33 x 39 cm -- 15"

Art. E06.08.02-PU

33 x 45 cm -- 17"

Kvalitetno
kovinsko
okovje

Peresno lahka

Uporabna s
poslovno torbo
"Elegance"

Material: obojestransko s tkanino kaširana
Barva:

6mm poliuretanska (PU) pena
črna

PP
ZRAČNO
PREPUSTNO

VODO-ODBJNO

ŠČITI PRED PRAHOM
in UMAZANIJO

Dva žepa za miško, polnilec,
USB, CD/DVD ...

** na zadrgo
** ščiti med prenosom
** lahka izvedba
** mehak, gladek material

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

POSLOVNA TORBA "Elegance"

Poslovna galanterija za
AKADEMIKE in PRAVNIKE

47 x 37 x 30 cm

Posebej oblikovan,
širok ročaj oz.
ramenski pas (2x)

Material: plastificirano poliestersko platno
Barva:
črna, rdeča, modra, rumena, ...

NAJ NAŠI IZDELKI
ŠČITIJO VAŠE!

a

drg

Ojačitev
ramenskih
pasov

Za

Prosojen
PVC žepek
za označitev

ODBIJA VODO,
NE VPIJA VLAGE

ODBIJA PRAH
in UMAZANIJO

Nudi dobro zaščito pri prenosu pomembne
dokumetnacije in varovanih podatkov.
Dimenzijsko prilagojena tudi za prenos registratorjev!

Varnostno zapiranje
s plastično plombo
za enkratno uporabo

Kvalitetno,plastificirano,
vodoodporno, UV-odporno
platno.

Čeprav je raznovrstno poslovanje vedno bolj poteka v elektronski obliki, so in bodo v določenih primerih še vedno potrebni
originialni dokumenti v papirni obliki: sodni spisi, pogodbe, pošta, kartoteke, ...

Slike so simbolične

Art. E12.01.07-PL

"E & E®" je reg. blag. znamka Erhart d.o.o. - Izdelano v Sloveniji, EU

VARNOSTNA TORBA - zapiranje na plombo

Vsi izdelki so narejeni v našem podjetju in so plod lastnega razvoja - "E&E®"! Specializirani smo za razvoj in izdelavo profesionalnih izdelkov za
posebne potrebe naročnika, za katere nudimo tudi celoten servis. Poseben poudarek dajemo na izbiro kvalitete materialov in izdelave.
Prodaja in proizvaja:
info@erhart.si

www.erhart.si

VOZIČEK za TRANSPORT DOKUMENTACIJE ali POŠTE
Art. E12.04.04

105 x 40/56,5 x 48 cm

Material: plastificirano poliestersko platno,
Barva:

Nudi dobro zaščito pri prenosu pomembne
dokumetnacije in varovanih podatkov.
Dimenzijsko prilagojena tudi za prenos registratorjev!

PP plastika, kovinsko ogrodje
črna, rdeča, modra, rumena, ...
Torbi sta lahko
z ali brez
odsevnega
varnostnega
traku.
Zgornja košara
ima možnost
dvovišinske nastavitve.

V tem naklonu je nulta
pozicija vozička, ki
omogoča prevoz
brez napora.
Izredno vzdržljiva
polna kolesa
(nosilnost do 200 kg).

Možna tudi izvedba
zapiranja s
ključavnico!

Ročaji za
samostojen
prenos torbe.

Dvoslojne stranice torbe (ceradno platno+plastika),
mehko toge oblike, dobro ščitijo vsebino!

Čeprav zda raznovrstno poslovanje vedno bolj poteka v elektronski obliki, so in bodo v določenih primerih še vedno potrebni
originialni dokumenti v papirni obliki: sodni spisi, pogodbe, pošta, kartoteke, ...
ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

info@erhart.si

www.erhart.si

Pogoji naročanja so navedeni na priloženi naročilnici!

ERHART d.o.o. - Savska cesta 3, Ljubljana 1000; Tel: 01-290-9943, 041-643-789; Fax: 01-290-9940

