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در دنیـای امروزی بسـیار از افـراد در طول 
روز بـه چندیـن فعالیت مختلـف می پردازند. 
عـده ای صبـح را سـر کار می رونـد و در شـب 
یـا  و  ورزش  همچـون  فعالیت هایـی  بـه 
حتـی کالس هـای آموزشـی می پردازنـد. ایـن 
مجمـوع از فعالیت هـا نیازمنـد یـک همـراه 
کارآمـد، بـا قابلیـت انبـارش و نظم دهـی بـه 
وسـایل می باشـد. کوله پشـتی پتـرو انتخاب 

مناسبی برای این افراد است. 

کوله پشـتی پترو یکی دیگر از محصوالت 
کولـه سـفری نیلپـر می باشـد کـه بـا طراحی 
گوناگـون،  و  متعـدد  انبـارش  فضاهـای 
توجـه کاربـران را بـه خـود جلـب می کنـد. این 
ویژگی هـا، کوله پشـتی پترو را برای سـفرهای 
چنـد روزه تفریحـی و یـا کاری ایـده آل می کند.

 درب چسبی کوله 112 عالوه بر محافظت
از محفظـه اصلـی کولـه پشـتی و همچنین 
تسـهیل در دسترسی به فضای اصلی، دارای 
یـک جیـب کوچـک بـر روی آن می باشـد کـه 
امکان قرارگیری وسایلی که در طول همراهی 
مــی سازد. فــراهم  دارد،  بیشـتری   کــاربری 

همچنیـن زیـر درب اصلـی یک جیـب کوچک 
قـرار دارد کـه بـرای قرارگیری وسـایل با ارزش 
ماننـد تلفـن یا کیف پول اسـتفاده می شـود.

 
محفظـه اصلـی کولـه عـالوه بـر محـل 
قرارگیـری لپ تـاپ و تبلـت، فضای مناسـبی 
وسـایل می باشـد.  جــهت قرارگیـری سایــر 
 لپ تاپ 16 اینچی مک، 15.6 اینچی معمولی
مناســب  اینچـی   10.1 تــبلت  همچنیــن  و 
قرارگیـری در محفظـه مخصـوص بـه خـود 

می باشند.  



کوله پشـتی 112 سفری

امکانات و موارد کاربردی

دارای پـد ارگونومی و شـیار عبور هوا برای 
عدم خستگی و تعریق 

محفظـه مخصـوص نگهـداری بطـری یا 
فالسـک 

دارای سگک تنظیم کننده ارتفاع بند دوشی

دسـته ثابـت کنـاری جهـت حمـل آسـان 
کوله با وزن زیاد 

 جیب مخفی پشـتی کوله جهت قرارگیری
وسایل با ارزش  

دسترسی سریع به محفظه لپ تاپ 

PetrowNTLB 112پترو
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تنوع رنگ بندی

ابعادمشخصات فنی

سبز زیتونی

Lit 27ظرفیت داخلی )لیتر(

kg 6حداکثر تحمل بار )کیلوگرم(

2تعداد جیب داخلی

5تعداد جیب بیرونی

مشــکیسورمه ای

PetrowNTLB 112پترو

دسته باالیی
با نیروی kg 8 به تعداد 3000 مرتبه تست می شود.

بندهای دوشی
با نیروی kg 8 به تعداد 1000 مرتبه تست می شود.

پارچه
دوام پارچه در برابر پارگی، سایش، پُرزدهی، نفوذ آب و 

همچنین ثبات رنگ در اثر شستشو و سایش کنترل می شود.

زیپ و سر زیپ
زیپ بسته تحت نیروی Kg 25 و دسته سرزیپ تحت نیروی 

kg 20 آزمایش می شود.

25 cm
30 cm

49 cm


