
CITY PRO
Business Backpack

37cm 27cm





City Pro är en exklusiv ryggsäck med lyxig och stilren design, 
samt extra vaddering, vilket ger den en god stabilitet. Sköna 
axelband och ett mjukt ryggparti gör den bekväm att bära. Den 
är bland annat utrustad med två vadderade datorfickor, en för 
din laptop, samt en för surfplattan. Se mer info nedan, samt på 
nästa sida.

City Pro Backpack is an exclusive  backpack with a high-end look 
and very comfortable back and shoulder straps. Equipped with 
extra padded pockets for laptop and tablet. See more info below 
and on next page.

Material - Återvunnen PET plast 
med TPE-backning - i enlighet med 
Green Line’s miljökrav.
Storlek - 31(b) x 18(d) x 47(h) cm 
Maxbredd laptop - ca 37cm
Maxbredd surfplatta - ca 27cm 
Vikt - ca 1150 gram
Volym - ca 23 liter 

Material - Recycled PET with En-
vironmentally friendlier TPE-coating - 
according to Green Line requirements
Size -  31(w) x  18(d) x  47(h) cm   
Max laptop width - approx. 37cm
Max tablet width - approx. 27cm
Weight - approx.  1150 gr
Volume - approx. 23 liters 



Black Hill värnar om miljön och dess framtid. Därför är 
denna produkt utvecklad för att vara så skonsam mot 
miljön som möjligt. Detta gäller före, under och efter 

användandet.   Green Line innebär att produkten är fri 
från alla kemikalier på EU’s SVHC-lista vid tillverk-

ningstillfället. Denna produkt är dessutom tillverkad 
i material som framställts från återvunnen PET plast. 

Hoppas du får mycket glädje av denna produkt och 
en grönare framtid! 

Black Hill cares about the environment and its future. 
That’s why this product is designed to be as easy on 

the environment as possible. This applies before, during 
and after use.  Green Line means that the product is 

free from all chemicals on the EU SVHC list at the time 
of manufacture. In addition, this product is also made 

of materials that is produced from recycled PET plastic. 
�Hope�you�will�enjoy�the�benefits�of�this�product�and�a�

greener future!

An environmentally friendlier product!

En miljövänligare produkt!



Utrustning /Equipment
Designed inSWEDEN

• Helfodrad inuti / Lining in all pockets
• Exklusiva dragare och spännen i metall / Exclusive metal clips and zipper  
pullers
• Bekvämt, vadderat bärhandtag / Comfortable and padded carrying handle
• Vadderad rygg och axelband / Padded back and shoulder straps
• Vadderad laptopficka ≤37cm / Padded Laptop pocket ≤37cm (1)
• Vadderad surfplatteficka ≤27cm / Padded Tablet pocket ≤27cm (2)
• Dokumentficka i huvudfacket / Document pocket in main compartment (3)
• Framficka med småfickor och organizeravdelning / Front pocket with 
  organizer and small pockets (4)
• Säkerhetsficka / Security pocket (5)
• Trolleyfäste / Trolley attachment (6)
• Liten myntficka på axelband / Small coin pocket on shoulder strap (7)
• Justerbara bröst-/midjeband / Adjustable chest-/waiststrap (8)
• Hållare för glasögon / Holders for spectacles (9)
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