
ORION NEBULA
SLINGBAG



  Slingbag

Orion adalah salah satu tas yang bisa

digunakan untuk kegiatan sehari-hari hingga

traveling. Pada kompartemen utamanya

terdapat saku yang bisa menyimpan tablet

10". Selain itu juga terdapat beberapa saku

untuk menyimpan barang-barang kecil tetapi

tetap rapi. Fitur yang ditawarkan pada tas ini

yaitu terdapat Port USB dan Ziplock.

Beberapa fitur ini akan sangat berfungsi bagi

kamu yang akan melakukan kegiatan

traveling. Tas ini memiliki tali bahu yang

empuk sehingga kamu akan merasa nyaman

ketika menggunakan Orion. 

Port USB 

Zip Lock

Earphone Hole

Card Holder

Terdapat 5 Kompartemen

Kompartemen utama yang

cukup luas

Terdapat saku tablet pada

kompartemen utama

Kompartemen sekunder bisa

untuk menyimpan barang

keperluan

2 kompartemen depan

untuk akses cepat

Kompartemen untuk

menyimpan dokumen

Terdapat 2 saku samping

Backsystem menggunakan

bahan yang empuk

Fitur :

Specifications :

Dimensi 32 x 21 x 10+13 cm

Berat 0.50 kg

ORION NEBULA
SLINGBAG



ORION ARMY
SLINGBAG



  Slingbag

Orion adalah salah satu tas yang bisa

digunakan untuk kegiatan sehari-hari hingga

traveling. Pada kompartemen utamanya

terdapat saku yang bisa menyimpan tablet

10". Selain itu juga terdapat beberapa saku

untuk menyimpan barang-barang kecil tetapi

tetap rapi. Fitur yang ditawarkan pada tas ini

yaitu terdapat Port USB dan Ziplock.

Beberapa fitur ini akan sangat berfungsi bagi

kamu yang akan melakukan kegiatan

traveling. Tas ini memiliki tali bahu yang

empuk sehingga kamu akan merasa nyaman

ketika menggunakan Orion. 

Port USB 

Zip Lock

Earphone Hole

Card Holder

Terdapat 5 Kompartemen

Kompartemen utama yang

cukup luas

Terdapat saku tablet pada

kompartemen utama

Kompartemen sekunder bisa

untuk menyimpan barang

keperluan

2 kompartemen depan

untuk akses cepat

Kompartemen untuk

menyimpan dokumen

Terdapat 2 saku samping

Backsystem menggunakan

bahan yang empuk

Fitur :

Specifications :

Dimensi 32 x 21 x 10+13 cm

Berat 0.50 kg

ORION ARMY
SLINGBAG



AURORA NEBULA
BACKPACK



 Backpack

Aurora adalah salah satu tas yang dirancang

untuk kegiatan sehari-hari seperti bekerja. Tas

ini memiliki kompartemen utama yang dapat

menyimpan laptop 15". Beberapa

kompartemen lainnya juga dirancang untuk

menyimpan barang-barang keperluan anda.

Kelebihan dari tas ini yaitu memiliki Port USB

dan Ziplock. Selain itu juga, tas ini dilengkapi

dengan Card Pocket dan Fixing Belt yang

membuat tas ini bisa menyimpan kartu dan

mengaitkan ke koper. Desain depan tas ini

yang elegan dengan motif aurora yang

membuat anda terlihat lebih kece dan

fashionable.

Port USB type A dan type C

Ziplock

Earphone Hole

Card Pocket

Fixing Belt

Terdapat 5 kompartmen

Kompartmen utama

terdapat saku yang memuat

laptop 15”

3 kompartmen depan untuk

akses cepat

2 saku samping untuk

menyimpan botol minum

Kompartmen belakang

untuk menyimpan dokumen

Backsystem menggunakan

bahan yang empuk

Fitur :

Spesifications : 

Dimensi 45x 30 x 12+16 cm

Berat 0.50 kg

AURORA NEBULA
BACKPACK



AURORA ARMY
BACKPACK



AURORA ARMY
BACKPACK

Aurora adalah salah satu tas yang dirancang

untuk kegiatan sehari-hari seperti bekerja. Tas

ini memiliki kompartemen utama yang dapat

menyimpan laptop 15". Beberapa

kompartemen lainnya juga dirancang untuk

menyimpan barang-barang keperluan anda.

Kelebihan dari tas ini yaitu memiliki Port USB

dan Ziplock. Selain itu juga, tas ini dilengkapi

dengan Card Pocket dan Fixing Belt yang

membuat tas ini bisa menyimpan kartu dan

mengaitkan ke koper. Desain depan tas ini

yang elegan dengan motif aurora yang

membuat anda terlihat lebih kece dan

fashionable.

Port USB type A dan type C

Ziplock

Earphone Hole

Card Pocket

Fixing Belt

Terdapat 5 kompartmen

Kompartmen utama

terdapat saku yang memuat

laptop 15”

3 kompartmen depan untuk

akses cepat

2 saku samping untuk

menyimpan botol minum

Kompartmen belakang

untuk menyimpan dokumen

Backsystem menggunakan

bahan yang empuk

Fitur :

Spesifications : 

Dimensi 45x 30 x 12+16 cm

Berat 0.50 kg

 Backpack



TARA LAPTOP
BACKPACK



  Backpack

Tara ini memiliki desain yang elegan dan

modern. Tara merupakan tas backpack yang

didesain untuk memberikan kenyamanan

maksimal dalam membawa laptop dan

perlengkapan kerja. Kompartemen utama

yang luas dapat menampung barang-barang

perlengkapan kerja, dan kompartemen

sekunder dikhususkan untuk menyimpan

laptop. Saku laptop pada Tara Backpack ini

menggunakan bahan yang empuk serta

dilengkapi dengan handle pada posisi

horizontal dan vertikal. Secara keseluruhan tas

ini dibuat dengan bahan premium dan

dilengkapi fitur-fitur yang mendukung seperti

port USB, Fixing Belt, dan Card Holder. 

Port USB 

Fixing Belt

Card Holder

Terdapat 4 kompartemen

Kompartemen utama terdapat 3 saku

untuk menyimpan barang

Kompartemen sekunder terdapat saku

untuk menyimpan laptop 15”

Kompartemen depan untuk akses cepat

Bagian sisi kanan terdapat saku untuk

menyimpan botol minum

Kompartmen belakang untuk menyimpan

dokumen

Terdapat 2 handle (di atas dan di

samping kiri) untuk memudahkan

pemakaian

Backsystem menggunakan bantalan

untuk sirkulasi udara

Fitur :

Spesifikasi : 

Dimensi 30 x 40 x 30 cm

Berat 2.00 kg

TARA LAPTOP
BACKPACK



PEGASUS DUAL
BACKPACK



 Backpack

Pegasus Dual Backpack merupakan tas dengan inovasi

terbaru yang mengusung dua tas digabungkan menjadi

satu. Pegasus ini terdiri dari tas laptop dan tas ransel. Tas

laptop Pegasus ini bisa menampung beberapa

perlengkapan kerja anda seperti laptop, tablet,

handphone, serta barang lainnya. Sementara tas ransel

dari Pegasus ini dirancang untuk keperluan traveling. Tas

ini memiliki kompartmen utama dengan ruang

penyimpanan luas, lengkap dengan pengikat pakaiannya.

Didukung dengan beberapa fitur seperti Port USB,

Earphone Hole, dan Fixing Belt yang membuat kegiatan

traveling kamu lebih aman dan nyaman. Dengan membeli

tas Pegasus Dual Backpack, anda akan mendapatkan

bonus travel pouch yang bisa digunakan untuk menyimpan

peralatan kecantikan. Kini para traveller dan businessman

tidak perlu lagi membawa tas terpisah untuk laptop dan

pakaian, karena tas Pegasus menghadirkan kepraktisan

dalam membawa barang bawaan anda.

Terdapat 2 tas (Backpack dan Tas Laptop)

Port USB 

Earphone Hole

Fixing Belt

Terdapat ritsleting untuk menggabungkan kedua tas

Kedua tas bisa digabungkan atau dipisah

Tali bahu bisa dilepas dan dipasangkan ke masing-

masing tas

Saku sisi kanan untuk menyimpan botol minum

Kedua tas menggunakan backsystem dengan bahan

yang empuk

Terdapat 2 kompartemen

Kompartmen utama memiliki 5 saku untuk menyimpan

laptop, tablet, dompet, dan powerbank atau

handphone

Kompartmen depan untuk akses cepat

Bisa menggunakan tali bahu atau dijinjing

Terdapat 2 kompartemen

Kompartmen utama yang cukup luas bisa menyimpan

berbagai barang termasuk pakaian untuk traveling

Kompartmen depan untuk akses cepat yang terdapat

beberapa saku untuk menyimpan barang

Bonus mendapatkan travel pouch

Fitur : 

Spesifikasi :

1.Tas Laptop

2. Tas Ransel

Dimensi 45 x 30 x 19 cm

Berat 0.50 kg

PEGASUS DUAL
BACKPACK



NASH
SLINGBAG



  Slingbag

Nash merupakan salah satu tas yang

multifungsi, bisa digunakan sebagai waist

bag ataupun sling bag. Tas ini terbuat dari

bahan polyester yang ringan dan kuat.

Kompartemen utama yang luas bisa

menyimpan berbagai barang keperluan

saat berkegiatan outdoor dan terdapat

saku untuk menyimpan tablet. Tas ini

didesain dengan gaya army sehingga

membuat penampilan anda lebih stylish.

Tali bahu Nash ini memiliki bantalan

sehingga lebih nyaman ketika digunakan.

Terbuat dari bahan Polyester

yang ringan dan kuat

Kompartmen utama yang

memiliki ruang cukup luas dan

terdapat saku untuk

menyimpan tablet 10”

Memiliki kompartmen sekunder

untuk menyimpan barang-

barang kebutuhan

4 Kompartmen depan untuk

menyimpan barang yang

mudah dijangkau

Saku belakang yang bisa

menyimpan barang dengan

aman tetapi mudah dijangkau

Velcro belakang berfungsi

untuk mengaitkan tas ke ikat

pinggang

Memiliki bantalan di tali bahu

yang membuat nyaman

Spesifikasi :

Dimensi 30 x 18 x 12+16 cm

Berat 0.50 kg

NASH
SLINGBAG



CAPELLA
SLINGBAG



  Slingbag

Capella merupakan tas sling bag yang

compact digunakan untuk adventure.

Tas ini terbuat dari bahan polyester

yang ringan dan kuat. Kompartemen

utama dari tas ini memiliki ruang

penyimpanan yang luas dan beberapa

saku untuk menyimpan barang kecil.

Tas ini berwarna coklat army sehingga

menambah kesan gentle saat

menggunakannya. 

Kompartmen utama memiliki

ruang yang luas sehingga dapat

menampung barang kebutuhan

anda

Dalam kompartmen utama

terdapat beberapa saku untuk

menyimpan barang kecil

Memiliki buckle di bagian depan

Terdapat 2 kompartmen depan

Kedua sisi memiliki kompartmen

untuk menyimpan barang kecil

Saku belakang untuk

menyimpan dokumen dengan

aman

Terdapat tali pinggang untuk

mengencangkan penggunaan

Backsystem dan tali bahu

menggunakan bahan yang

empuk sehingga lebih nyaman

Spesifikasi :

Dimensi 34 x 26 x 10+14 cm

Berat 0.50 kg

CAPELLA
SLINGBAG



AUDRA
SLINGBAG



  Slingbag

Audra ini merupakan tas sling bag yang bisa

digunakan untuk kegiatan outdoor. Tas ini

terbuat dari bahan polyester yang ringan dan

kuat. Kompartemen utama dari tas ini

memiliki ruang yang cukup luas sehingga

dapat menampung barang keperluan anda.

Selain itu, dua kompartemen depan dapat

anda gunakan untuk membawa barang yang

sifatnya mudah untuk dijangkau. Tali bahu

dari tas ini dilapisi dengan bahan yang

empuk, sehingga nyaman ketika digunakan.

Audra ini didesain dengan gaya army,

sehingga menambah kesan adventure

penampilan anda.

Pada belakang tas ini terdapat kompartemen

yang dapat menampung perlengkapan anda.

Seperti handphone, parfume, tumbler,

tempat makan, dan lain-lain.

Pada bagian tengah tas ini terdapat

kompartemen utama yang bisa menampung

perlengkapan anda, seperti pakaian,

charger, dompet, serta perlengkapan yang

lainnya. Karena pada kompartemen utama

tas ini memiliki ruang yang luas.

Di bagian depan tas ini terdapat 2

kompartemen. Pada kompartemen yang

kecil bisa menampung peralatan yang

berukuran kecil. Di kompartemen depan

lainnya dapat menampung peralatan yang

berukuran sedang.

Di bagian samping tas Audra ini terdapat 1

kompartemen yang berukuran sedang. Anda

dapat menaruh botol minum yang berukuran

sedang, jadi tidak perlu khawatir kekurangan

air ketika anda menggunakan tas ini ke

tempat yang jauh dari sumber air.

Spesifications : 

Dimensi 51 x 17,5 x 20+25 cm

Berat 0.50 kg

AUDRA
SLINGBAG



CENTAURUS
BACKPACK



 Backpack

Centaurus Adventure Backpack

merupakan tas yang compact untuk

dibawa saat kegiatan adventure. Tas ini

menggunakan bahan Polyester PU yang

ringan dan kuat. Selain itu, tas ini

menggabungkan kompartemen depan

dengan kompartemen atas untuk

mengakses kompartemen utama,

sehingga lebih aman ketika digunakan.

Tas ini dirancang dengan desain army

sehingga menambah kesan gaya

petualanganmu.

Kompartmen utama yang

luas

Terdapat saku laptop

pada kompartmen utama

Memiliki kompartmen

sekunder yang luas

Memiliki 4 saku depan

untuk menyimpan

berbagai barang kecil

Masing-masing samping

memiliki tali kompresi

Tali dada 

Menggunakan

backsystem yang memiliki

bantalan untuk menjaga

punggung tetap nyaman

saat membawa bobot

yang berat

Spesifikasi :

Dimensi 40 x 30 x 20 cm

Berat 0.50 kg

CENTAURUS
BACKPACK


