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Cádomotus, de marktleider in de wereld van skeelertassen, 
weet als geen ander hoe je een goede sport-rugtas maakt. 
Geen enkele andere sporttas biedt gelijkwaardig comfort en 
gemakkelijk toegankelijke opbergvakjes.

Dit is de absolute must have rugtas voor fietsers, triatleten en schaat-
sers. Op weg naar de training of race, of wanneer je fietst naar je 
werk. De nieuwe Airflow en de nieuwe Airflow XL 

 • Nooit je spullen kwijt in je tas
 • Schone en natte kleding gescheiden
 • Speciale pockets voor helm en schoenen

De tassen heben twee hoofdvakken met een grote opening. Hierdoor 
houd je je schone spullen schoon na het douchen of een lange train-
ing. De natte handdoek en gedragen sportkleding stop je het speciale 
vak dat ook nog eens ventilerend is. Je vieze mountainbikeschoenen 
of trailschoenen stop je in de zijkanten van de tas. De tas heeft een 
helm pocket, oprolbare banden en reflecterende delen zodat je ’s 
avonds veilig thuis komt. Het lichtgewicht aluminium trampolinesys-
teem in de rug van de tas zorgt ervoor dat de druk gelijkmatig over je 
schouders en rug zijn verdeeld. De rugzak voelt daardoor vederlicht 
en biedt extra ventilatie om transpireren te verminderen. De stevige, 
zachte heupgordels en de andere banden zijn verstelbaar.

Verpak helm in ventilerend 
vak aan de voorzijde

Stevige & zachte 
banden en heup-
gordel

Volledig verstelbaar
comfortabel om te 
dragen

Verpak fietsschoenen
in de zijvakken
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Ongelofelijk licht en ergonomisch: de 
Cádomotus Airflow tas. De Airflow is 
gemaakt in sterk en duurzaam nylon. 

• Afmetingen: 50x30x20 cm
• 8 vakken
• Opvouwbaar bodemvak

De nieuwe Airflow XL is nog beter, sterker, lichter en praktischer 
dan de Airflow. Daarnaast is deze tas 5 cm groter geworden. De 
stevige, zachte heupgordels dragen er aan bij dat je de rugtas 
heel goed kunt gebruiken tijdens het fietsen naar je werk.

• Afmetingen: 50x30x25 cm
• 9 vakken

Airflow verkrijgbaar in 7 kleuren

• Prijs per stuk  € 79,50
•  Prijs bij 10+ tassen  € 69,50
•  Prijs bij 20+ tassen  € 59,50

• Airflow XL tas € 99,50
• Prijs bij 10+ tassen € 89,50
• Prijs bij 20+ tassen  € 79,50

Zwart
CATAAI-02

Cyaan blauw
CATAAI-06

Olympia blauw
CATAAI-07

Rood
CATAAI-04

Fuchsia
CATAAI-11

Aubergine
CATAAI-05

Zwart-grijs-rood
CATAAIXL-04

Sacramento
CATAAI-10

Zwart-grijs-wit
CATAAIXL-02

Airflow XL verkrijgbaar in 2 kleuren

Customize tas
met eigen logo en naam

Borduren sponsor of bedrijfslogo! op Airflow of Airflow XL

• Levertijd 2 weken
• Minimale bestelling 5 tassen
• Formaat logo 110x40 mm
• Aantal kleuren logo: 3

Borduren persoonlijke naam voor ieder lid of medewerker

• Formaat naam 110 mm

• Meerkosten logo        € 20,00
•  Vanaf 20 tassen logo gratis!

• Meerkosten naam     € 12,50


