Roof box bag set

Houdt u van strak en georganiseerd? Dan houdt u zeker van de Cover It
dakkoffer tassenset! Een sterke, lichtgewicht en spatwaterdichte set die
bestaat uit 3 standaard tassen en 1 zogenoemde neustas.
If you like your luggage to be neat and organized, you’ll love the Cover It
roof box bag set! Strong, lightweight and splash-proof, this set consists of
three standard bags and a special nose bag.
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Houdt u van strak en georganiseerd? Dan houdt u zeker van

If you like your luggage to be neat and organized, you’ll

de Cover It dakkoffer tassenset! Een sterke, lichtgewicht en

love the Cover It roof box bag set! Strong, lightweight and

spatwaterdichte set die bestaat uit 3 standaard tassen en

splash-proof, this set consists of three standard bags and

1 zogenoemde neustas. De set is zo ontworpen dat de ruimte

a special bag to fit the nose of your roof box. The set fits most

in de dakkoffer optimaal benut wordt! De tassen zijn, stuk

roof boxes perfectly. Each bag has a PVC-coated waterproof

voor stuk, uitgerust met draaglussen en een schouderriem.

bottom, and is equipped with carrying handles and a shoulder

De bodem is voorzien van een PVC coating waardoor ze

strap. And because you like your luggage neat and organized,

waterdicht zijn. En omdat u nu eenmaal van strak en

each bag has one main compartment, two side pockets and

georganiseerd houdt, heeft elke tas 1 hoofdvak, 2 zijvakken

a precision zip closure.

en precieze sluiting door ritsen.
• Ideal for organizing luggage in a roof box
• Ideaal voor het organiseren van de bagage in een dakkoffer

• Set includes three standard bags and one special nose bag

• Set bestaat uit 3 standaard tassen en 1 speciale neustas

• Fits most roof boxes

• Past in de meest voorkomende dakkoffers

• Very lightweight, strong and splash-proof

• Zeer lichtgewicht, sterk en spatwaterdicht

• With PVC-coated waterproof bottom

• Met waterdichte bodem door PVC coating

• One main compartment and two side pockets per bag for 		

• Per tas 1 hoofdvak en 2 zijvakken voor goede organisatie 		
van de bagage
• Eenvoudig te dragen d.m.v. handvatten en een schouderriem

well-organized luggage
• Handles and a shoulder strap for easy carrying
• Precision zip closure

• Precieze sluiting door ritsen
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