
RM675

De lendensteun en gewatteerde verstelbare schouderbanden van de Ruggage 40 liter rugzak bieden uitzonderlijk comfort naast 
een royale inhoud van 40 liter in het hoofdvak aan de binnenkant. Deze rugzak is perfect voor als het gebruik van een barrow naar 
de waterkant niet altijd een optie is.

Onze rugzak heeft elastische bankstickhouders aan de buitenkant en vijf externe vakken met dubbele rits. Hij wordt ook geleverd 
met een magnetische EVA gegoten tray, die door middel van een magneet naar de bovenkant van de rugzak kan worden 
verplaatst. Dit maakt het ideaal voor een groot aantal scenario's, of je nu gewoon licht wilt reizen en een werkstation wilt hebben 
om je rigs aan te kunnen knopen, of om kleinere items dichtbij te houden tijdens het stalken.

Er zijn meerdere mesh binnenzakken met rits en, zoals bij de hele Ruggage-reeks, is hij gemaakt om lang mee te gaan dankzij de 
Hydropel 1680D waterbestendige buitenkant en slijtvaste, afveegbare PVC-basis.

Het complete Ruggage-assortiment heeft volledig gevoerde wanden en zakken voor maximale bescherming van je 
hengelsportbenodigdheden.

RUGGAGE
40 LITER RUCKSACK

MEI
Verwachte beschikbaarheid:

RRP €149,99

Eigenschappen:
•    Magnetische EVA gegoten tray
•    Hydropel 1680D waterafstotend materiaal
•    Waterdichte PVC-bodem
•    Hoogwaardige YKK-ritsen
•    Binnenvak met dubbele rits van 40 liter
•    5 externe vakken met dubbele rits
•    3 interne mesh-vakken met rits
•     4-punts verstelbare gewatteerde schouderbanden
•    Gewatteerde lendensteun voor comfort
•    Volledig gevoerde wanden en zakken
•    Volledig modulair met Ruggage accessoire cases

Afmetingen:
380(h) x 465(b) x 250(d)



RM671

De Ruggage Barrow Bag is een ruime bagage-optie van 80 liter die is ontworpen om op barrows te passen, voorzien van een 
comfortabele gevoerde schouderriem en handgrepen, om het leven gemakkelijker te maken tijdens het laden.

De Barrow Bag heeft zes externe diepe dubbele vakken met rits, waardoor je gemakkelijk toegang hebt tot je 
hengelsportbenodigdheden wanneer je mobiel met een barrow vist. De Ruggage Barrow Bag is ideaal voor tackleboxen 
accessoiretassen, rig wallets en meer.

Het voorgevormde EVA-deksel creëert een geweldig werkstation en kan worden gebruikt als een stevig tafelblad. Er zijn twee 
mesh binnenzakken met ritssluiting aan het deksel en één aan elk uiteinde van het hoofdvak aan de binnenkant.

Het complete Ruggage-assortiment heeft volledig gevoerde wanden en zakken voor maximale bescherming van uw 
hengelsportbenodigdheden.

Eigenschappen:
•    Hydropel 1680D waterafstotend materiaal
•    EVA gegoten deksel
•    Waterdichte PVC-bodem
•    Hoogwaardige YKK-ritsen
•    Dubbel hoofdvak met ritssluiting van 80 liter aan
     de binnenkant
•    6 externe vakken met dubbele rits
•    Interne mesh-vakken met ritssluiting
•    Gewatteerde afneembare schouderriem
•    Gevoerde handgrepen
•    Volledig gevoerde wanden en zakken
•    Volledig modulair met Ruggage accessoirekoffers

Afmetingen:
740(l) x 440(w) x 320(d)

RUGGAGE
BARROW BAG

MEI
Verwachte beschikbaarheid:

RRP €139,99



RM672

De Ruggage Large Carryall biedt 65 liter inhoud in het interne hoofdcompartiment, met de mogelijkheid om deze ruimte indien 
nodig op te delen. De Carryall heeft vijf dubbele externe vakken met rits, samen met interne mesh-vakken met rits voor 
kleinere uitrustingsstukken.

De Ruggage Large Carryall is perfect voor een breed scala aan vissituaties, of het nu gaat om korte dagsessies of voor 
doorgewinterde  karpervissers, deze tas is perfect voor kleding, aas of grotere uitrustingsstukken.

De Carryall wordt geleverd met een comfortabele afneembare schouderriem en gevoerde handgrepen, wat het leven 
gemakkelijker maakt bij het in- en uitladen van je vismaterialen in de auto of barrow .

Het complete Ruggage-assortiment heeft volledig gevoerde wanden en zakken voor maximale bescherming van uw 
hengelsportbenodigdheden.

Eigenschappen:
•    Hydropel 1680D waterafstotend materiaal
•    Waterdichte PVC-bodem
•    Hoogwaardige YKK-ritsen
•    Dubbel hoofdvak met rits van 65 liter aan
     de binnenkant
•    5 externe vakken met dubbele rits
•    Interne mesh-vakken met ritssluiting
•    Gewatteerde afneembare schouderriem
•    Gevoerde handgrepen
•    Volledig gevoerde wanden en zakken
•    Volledig modulair met Ruggage accessoire cases

Afmetingen:
590(l) x 440(b) x 260(d)

RUGGAGE
CARRYALL LARGE

MEI
Verwachte beschikbaarheid:

RRP €99,99



RM673

De Ruggage Hardtop Carryall biedt een ruime inhoud van 45 liter in het interne hoofdcompartiment, dat indien nodig kan 
worden opgedeeld. De Hardtop Carryall heeft vier dubbele externe vakken met rits, samen met interne mesh-vakken met rits 
voor kleinere items.

De Carryall wordt geleverd met een comfortabele schouderriem en aan elkaar te klikken en ergonomisch ontworpen 
handgrepen, terwijl hij is voorzien van een EVA-gegoten deksel. De hardtop creëert een perfect werkstation om rigs te knopen en 
je essentiële items binnen handbereik te houden.

Het complete Ruggage-assortiment heeft volledig gevoerde wanden en zakken voor maximale bescherming van je 
hengelsportbenodigdheden.

Eigenschappen:
•    Hydropel 1680D waterafstotend materiaal
•    EVA gegoten deksel
•    Waterdichte PVC-bodem
•    Hoogwaardige YKK-ritsen
•    Intern hoofdvak met dubbele rits van 45 liter
•    4 externe vakken met dubbele rits
•    Interne mesh-vakken met ritssluiting
•    Gewatteerde afneembare schouderriem
•    Aan elkaar te klikken handgrepen
•    Volledig gevoerde wanden en zakken
•    Volledig modulair met Ruggage accessoire cases

Afmetingen:
570(l) x 310(b) x 260(d)

RUGGAGE
CARRYALL HARDTOP

MEI
Verwachte beschikbaarheid:

RRP €99,99



RM674

De Ruggage Small Carryall heeft een inhoud van 40 liter in het interne hoofdcompartiment, dat naar wens kan worden 
opgedeeld. De Carryall heeft vijf dubbele externe vakken met rits, samen met interne mesh-vakken met rits voor kleinere items.

De Ruggage Small Caryall is ideaal voor korte dagsessies of voor wie graag wat lichter reist. De Carryall heeft een comfortabele 
gewatteerde schouderriem die volledig afneembaar is, in combinatie met ergonomisch ontworpen draaggrepen en een 
waterdichte PVC-basis.

Het complete Ruggage-assortiment heeft volledig gevoerde wanden en zakken voor maximale bescherming van uw 
hengelsportbenodigdheden.

Eigenschappen:
•    Hydropel 1680D waterafstotend materiaal
•    Waterdichte PVC-bodem
•    Hoogwaardige YKK-ritsen
•    Binnenvak met dubbele rits van 40 liter
•    5 externe vakken met dubbele rits
•    Interne mesh-vakken met ritssluiting
•    Gewatteerde afneembare schouderriem
•    Aan elkaar te klikken handgrepen
•    Volledig gevoerde wanden en zakken
•    Volledig modulair met Ruggage accessoire cases

Afmetingen:
490(l) x 310(b) x 260(d)

RUGGAGE
CARRYALL SMALL

MEI
Verwachte beschikbaarheid:

RRP €79,99



De Ruggage Accessory Case is bij uitstek geschikt voor het opbergen van je kleinere accessoires. De case heeft stijve 
hardwandige zijkanten en een binnenvak van mesh met ritssluiting aan het deksel. Het Ruggage-assortiment is modulair, 
wat betekent dat de accessoire case gemakkelijk in de rest van ons Ruggage-assortiment past.

Onze standaardversie van de accessoire case is een diepere versie van de Compact, zodat je de grotere 
hengelsportbenodigdheden georganiseerd en gescheiden kunt houden.

Het complete Ruggage-assortiment heeft volledig gevoerde wanden voor maximale bescherming van
je hengelsportbenodigdheden.

Eigenschappen:
•    Hydropel 1680D waterafstotend materiaal
•    Hoogwaardige YKK-ritsen
•    Interne mesh-vakken met ritssluiting
•    Hoofdcompartiment met dubbele rits
•    Handvat
•    Volledig gevoerde, hardwandige zijkanten
•    Volledig modulair met Ruggage-productassortiment

RUGGAGE 
ACCESSORY CASE RANGE

MEI
Verwachte beschikbaarheid:



RM679

RM678RUGGAGE COMPACT ACCESSORY CASE 80
Afmetingen: 200(l) x 80(w) x 50(d)
 

RUGGAGE STANDARD ACCESSORY CASE 80
Afmetingen: 200(l) x 80(b) x 100(d)
 

RUGGAGE COMPACT ACCESSORY CASE 165
Afmettingen: 200(l) x 165(b) x 50(d)

 

RUGGAGE STANDARD ACCESSORY CASE 165
Afmettingen: 200(l) x 165(b) x 50(d)
 

RUGGAGE COMPACT ACCESSORY CASE 330
Afmetingen: 330(l) x 200(w) x 50(d)

 

RUGGAGE STANDARD ACCESSORY CASE 330
Afmetingen: 330(l) x 200(b) x 100(d)

 

RM680

RM681

RM682

RM683

RRP €20,99

RRP €21,99

RRP €23,99

RRP €24,99

RRP €26,99

RRP €28,99


