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Melange ryggsäck
Art nr: 20210-07 

Rymlig högkvalitativ ryggsäck av slitstarkt tyg med plats för 

laptop. Ryggsäcken har två huvudfack, varav ett med vadde-

rat utrymme för säker förvaring av en laptop. Framtill och på 

sidorna finns ytterligare fyra förvaringsfack. Baksidan samt 

insidan på axelremmarna är vadderade för skön komfort. 

Material: 600D Polyester

Foder 100% Polyester 

Mått: B32 x D15 x H42 cm.

Pris: 189,00

Snygga och praktiska Melangeväskor till alla resor!

Melange  
weekendväska
Art nr: 20212-07 

Rymlig weekendbag i stilrent svart och grått. 

Försedd med förvaringsficka på utsidan och 

reglerbar axelrem. 

Material: 600D Polyester

Foder 100% Polyester 

Mått: B48 x D22 x H26 cm.

Pris: 139,00



Snygga väskor 
från Sagaform med 
läckra detaljer!

Melange väskor – Stilrena, tidlösa och prisvärda  

väskor med väl genomtänkta detaljer är vad du erbjuds 

från vår Melange serie. Samtliga väskor i serien är  

formgivna för att möta våra kunders behov av bra och 

tydliga tryckytor. Materialet är slitstarkt, tåligt och 

dessutom enkelt att göra rent med en fuktig trasa. 



Välj på en praktisk ryggsäck eller rymlig weekendväska från Sagaform



Melange 
ryggsäck, liten

Melange 
datorväska
Art nr: 20211-07 

Laptopväska i stilrent svart och grått. 

Försedd med förvaringsficka på utsidan 

och handtag. 

Material: 600D Polyester

Foder 100% Polyester 

Mått: B36 x D3 x H26 cm. 

Pris: 99,00

Art nr: 20209-07

Liten, nätt och smidig ryggsäck i  

stilrent svart och grått. Försedd med 

förvaringsficka på utsidan och reglerbara, 

vadderade axelremmar för skön komfort. 

Material: 600D Polyester

Foder 100% Polyester 

Mått: B28 x D12 x H42 cm.

Pris: 129,00

Vikt: 7,1 kg 

Välj på en praktisk ryggsäck eller rymlig weekendväska från Sagaform

Snygga väskor 
från Sagaform 
med praktiska  
funktioner!



Spirit – Sagaform driver sen länge ett intensivt hållbarhetsarbete  

och arbetar tillsammans med vår ägare New Wave Group för att minimera 

vårt miljöavtryck, bl.a genom att förra året minska våra utsläpp från  

transporter med 48%. Detta gjorde vi bl.a genom att flyga mindre  

och lasta containers smartare. Ytterligare ett steg på vägen är dessa  

funktionella väskor som är tillverkade av återvunna PET flaskor.

Vilken färg
passar din
grafiska
profil?

Välj på en praktisk ryggsäck eller rymlig weekendväska från Sagaform



Spirit ryggsäck
Art nr: 20207-01 

Ryggsäck tillverkad av återvunna PET flaskor, ett sätt att hålla plasten borta från  

naturen och undvika slöseri med Jordens resurser. Enkel, stilren och avskalad ryggsäck  

utan onödiga detaljer. Men med fokus på funktion och kvalité. Låt din logotype få  

vara i fokus. Väskan har ett ytterfack på framsidan och en justerbar axelrem. 

Material: 600D R PET Polyester. Foder 100% Polyester.  

Mått: W30 x D13 x H43cm. Pris: 129,00

Grön 20207-04Grå 20207-02

Välj på en praktisk ryggsäck eller rymlig weekendväska från Sagaform

Spirit  
weekendväska
Art nr: 20208-01 

Weekendbag tillverkad av återvunna PET flaskor, ett  

sätt att hålla plasten borta från naturen och undvika slöseri 

med Jordens resurser. Enkel, stilren och avskalad väska 

utan onödiga detaljer. Men med fokus på funktion och 

kvalité. Låt din logotype få vara i fokus.  

Material: 600D R PET Polyester        

Foder 100% Polyester. 

Mått: B47 x D20 x H27 cm.

Pris: 149,00

Grön 20208-04 Grå 20208-02 Blå 20208-03

BAG PROJECT - 2020
SPIRIT LINE -
HANGTAG & FLAGLABEL
UPDATE: 2019-11-26

Hangtag - paper
Size: 53 x 56mm
Colour: 
Lt Green: Pms 577C
Dk Green: Pms 574C
Off White - matching string 
Orange: Pms 1585C

String: R PET Paper sting
Colour: Off white 

Woven Flag label
Size: 
Folded 20 x 10mm
Unfolded 20 x 20mm add seam allowance
Colour: 
Lt Green: Pms 577C
Dk Green: Pms 574C
Off White - matching string 
Ev. Orange: Pms 1585C

 20 mm add 
seam allowance

BAG PROJECT - 2020
SPIRIT LINE -
HANGTAG & FLAGLABEL
UPDATE: 2019-11-26

Hangtag - paper
Size: 53 x 56mm
Colour: 
Lt Green: Pms 577C
Dk Green: Pms 574C
Off White - matching string 
Orange: Pms 1585C

String: R PET Paper sting
Colour: Off white 

Woven Flag label
Size: 
Folded 20 x 10mm
Unfolded 20 x 20mm add seam allowance
Colour: 
Lt Green: Pms 577C
Dk Green: Pms 574C
Off White - matching string 
Ev. Orange: Pms 1585C

 20 mm add 
seam allowance

Blå 20207-03



Grön 20214-04

Grå 20214-02

Blå 20214-03

Svart 20214-01

Spirit 
datorväska
Art nr: 20213-03 

Väskan är smidigt formad och har plats  

för din laptop, pennor, din laddare och ett  

anteckningblock. Huvudmaterialet är tillverkat  

av återvunna PET flaskor, ett sätt att hålla plasten 

borta från naturen och undvika slöseri med 

Jordens resurser. Det återvunna RPET materialet är 

förstärkt med TPE, en miljövänlig, PVC fri baksida 

som gör det vattentätt och stabilt. Utrustad med 

en kvalitetsdragkedja. 

Material: 600D R PET Polyester. 

Foder 100% Polyester. 

Mått: B40 x D5 x H29 cm.

Pris: 149,00

Svart 20213-01

Grå 20213-02

Grön 20213-04

Spirit necessär
Necessär tillverkad av återvunna  

PET flaskor, ett sätt att hålla plasten  

borta från naturen och undvika slöseri  

med Jordens resurser. Enkel, stilren och 

avskalad necessär utan onödiga detaljer. 

Men med fokus på funktion och 

kvalité. Låt din logotype  

få vara i fokus.  

Material: 600D R PET Polyester 

Foder 100% Polyester.

Mått: B25 x D9 x H15 cm.  

Pris: 99,00



Väskor i recycled PET – Sagaform satsar på miljö och hållbarhet och här hittar ni 

vår nya väskserie som är tillverkad i RPET, dvs. materialet är tillverkat av återvunna PET 

flaskor, ett sätt att förebygga att gammal plast hamnar i hav och natur. Att använda 

återvunna PET flaskor är ett sätt att hålla plasten borta från naturen och undvika 

slöseri med Jordens resurser. Samtliga produkter ur vår SPIRIT serie är av hög 

kvalité med smarta detaljer som vårt övriga väsksortiment. Vi tänker hållbart, 

miljövänligt och ekologiskt ansvarsfullt.

Hög kvalité på
alla blixtlås!



Svart 20204-01

Sky – En bra bas i vår väskkollektion. En serie till mycket bra pris. Passar utmärkt  

för profilering av ditt företag. Alla väskor i kollektionen är formgivna för att möta våra 

kunders behov av bra och tydliga tryckytor. Materialet är slitstarkt och tåligt och 

lätt att torka av med en fuktig trasa.

Smartare 
lösningar 
i en digital 
värld!



Svart 20204-01

Shoppingvagnen är tillbaka – Bättre & snyggare!

Sky weekendväska
Weekendväska i smidig mindre modell i stilrent 

svart och grått. Försedd med förvaringsficka på 

utsidan och reglerbar axelrem.  

Material: 600D Polyester         

Foder 100% Polyester

Mått: B45 x D21 x H24 cm    

Pris: 139,00

Sky axelväska
Art nr: Gråsvart 20202-02 Svart 20202-01

Axelväska i snygg, modern design. Väskan 

har plats för en laptop som skyddas av ett 

lock med spänne. På lockets utsida finns ett 

förvaringsfack med dragkedja. Väskan har en 

justerbar axelrem. 

Material: 600D Polyester         

Foder 100% Polyester

Mått: B36 x D9 x H30 cm.  

Pris: 99,00

Sky shoppingvagn
Art nr: 20205-01 

Vår tidlösa ihopfällbara shoppingväska på hjul underlättar transporten av 

dina inköp. Bra design med robust chassi vilket gör att den är lätt att packa 

varor i. Väskan är avtagbar och hjulen går lätt att klicka av när den ska  

monteras isär för att inte ta för mycket plats. Shoppingvagnens material 

består av slitstark polyesterväv som är lätt att rengöra.

Material: 600D Polyester         

Foder 100% Polyester

Mått: B30 x D20 x H50 cm. Totalhöjd 91cm   

Pris: 279,00

Grå/svart 20204-02



Svart 20203-01

Sky ryggsäck
Genomtänkt laptopryggsäck med roll-up-lock. Baksida och axelremmar  

vadderade för bra komfort. Ryggsäcken har ett vadderat fack som rymmer  

de flesta laptops. Framtill finns en förvaringsficka med dragkedja.

Material: 600D Polyester. Foder 100% Polyester

Mått: B28 x D13 x H57 cm (ovikt) 

Pris: 129,00

Sky ryggsäck mini 
Art nr: 20201-02 

Liten, nätt och smidig ryggsäck i stilrent svart och 

grått. Försedd med förvaringsficka på utsidan 

och reglerbara, vadderade axelremmar för skön 

komfort.  

Material: 600D Polyester         

Foder 100% Polyester

Mått: B24 x D10 x H36 cm.  

Pris: 99,00

Grå/svart 20203-02

Grå/svart 20201-02



Svart 20201-01

Stora och små 
ryggsäckar till 
alla ändamål



Många  
modeller
i läckert
konstläder

BagsFirst – Sagaform har fått äran att ta hand 

om det kanadensiska väskvarumärket Bags First. 

Våra erfarna designers har tagit fram en helt ny 

kollektion med stora möjligheter att profilera 

alla modeller med ditt eget företags varu-

märke. Snygga och funktionella väskor i 

tåliga material för alla behov. Självklart 

löser vi även trycket eller broderiet på 

det viset du önskar.



Necessär 
konstläder
Art nr: 5018092 

Snygg och praktisk neccessär i svart 

konstläder, perfekt ihop med vår 

weekendbag i samma serie. Neccessären 

har en rem på ena kortsidan för smart 

upphängning i badrummet eller för att 

bära enkelt. Rymmer 3 liter. 

Material: Konstläder.

Mått: 260 x 140 x 105 mm

Pris: 149,00

Kabin-/axel-
remsväska 
konstläder
Art nr: 5018093 

Liten axelremsväska i svart konstläder 

med plats för dina viktigaste tillhörighe-

ter. Med justebar axelrem för möjlighet 

att kunna bära väskan tvärs över.  

Rymmer 1,5 liter. 

Material: Konstläder.

Mått: 220 x 50 x 150 mm

Pris: 129,00

Weekendbag  
konstläder,  
svart
Art nr: 5018090 

Rymlig weekend bag i läckert svart 

konstläder. Försedd med förvaringsfickor 

på ut- och insida. Ovandelen öppnas och 

stängs med dubbla dragkedjor för enkel 

åtkomst och enkel packning. Perfekt för 

till exempel vikta skjortor. Axelrem ingår. 

Rymmer 26 liter. 

Material: Konstläder

Mått: 480 x 330 x 200 mm

Tote väska  
konstläder, 
svart
Art nr: 5018094 

Trendig tote väska i svart konstläder.  

Passar till jobbet, som datorväska, 

skolväska, gympapåse, shoppingkasse 

eller vad helst du kan tänka dig! Gör 

den ännu snyggare med  

ditt tryck på! Rymmer 10 liter. 

Material: Konstläder

Mått: 380 x 340 x 90 mm

Pris: 129,00

Axelväska/ 
datorväska
konstläder, svart 
Art nr: 5018091 

Stilren och snygg datorväska i svart konstläder. 

Försedd med förvaringsfickor på ut- och insida. 

Gör ditt resande enkelt och bekvämt tack vare 

en rem på baksidan att fästa över handtaget  

på de flesta resväskor med hjul. Axelrem ingår.  

Rymmer 13 liter. 

Material: Konstläder

Mått: 430 x 300 x 125 mm

Pris: 360,00



Läcker, 
stentvättad 
canvas.

Art nr: 5017830



Weekendbag
Art nr: 5017831 

Rymlig beige weekend bag i läcker stentvät-

tad canvas. Försedd med förvaringsfickor 

på ut- och insida. Ovandelen öppnas och 

stängs med dubbla dragkedjor för enkel 

åtkomst och enkel packning. Perfekt för att 

enkelt kunna hålla ordning på dina saker. 

Axelrem ingår. Rymmer 26 liter. 

Material: Canvas.

Mått: 480 x 330 x 195 mm

Pris: 449,00

Axelväska/ 
datorväska svart
Art nr: 5017832 

Snygg datorväska i stentvättad svart canvas. 

Försedd med förvaringsfickor på ut- och insi-

da. Perfekt för till exempel jobb eller studier. 

Axelrem ingår. Rymmer 13 liter. 

Material: Canvas.

Mått: 430 x 290 x 120 mm

Pris: 329,00

Välj mellan svart, beige eller konstläder.

Axelväska/ 
datorväska beige
Art nr: 5017833 

Snygg datorväska i stentvättad beige canvas. 

Försedd med förvaringsfickor på ut- och insi-

da. Perfekt för till exempel jobb eller studier. 

Axelrem ingår. Rymmer 13 liter. 

Material: Canvas.

Mått: 430 x 290 x 120 mm

Pris: 329,00

Art nr: 5017831

Art nr: 5017832 Art nr: 5017833 



Matcha necessär och weekend bag! Få med allt du behöver.

Axelväska, svart
Art nr: 5017509 

Snygg axelväska i svart polyester med 

detaljer i läderimitation. Formgiven med 

förvaringsficka på både ut- och insida. 

Axelrem ingår. Rymmer 36 liter. 

Material: Polyester.

Mått: 540 x 260 x 360 mm

Pris: 299,00

Weekend  
bag, svart
Art nr: 5017510 

Snygg weekendbag i polyester  

med detaljer i läderimitation.  

Rejäla handtag. Liten förvaringsficka  

på insidan. Rymmer 40 liter. 

Material: Polyester.

Mått: 760 x 270 x 470 mm

Pris: 360,00

Weekend bag
Art nr: 5017499 

Snygg weekendbag i beige polyester med mörkbruna  

detaljer i läderimitation. Rejäla handtag. Liten förvarings- 

ficka på insidan. Rymmer 40 liter. 

Material: Polyester.

Mått: 760 x 270 x 470 mm

Pris: 360,00

Sport bag 
Art nr: 5017835 

Snygg sport bag i beige, stentvättad 

canvas med detaljer i läderimitation. 

Perfekt till träningen eller på kortare 

resor. Rymmer 32 liter.  

Material: Canvas.

Mått: 530 x 280 x 280 mm

Pris: 329,00

Art nr: 5017834

Necessär, svart
Art nr: 5017489 

Rymlig necessär i polyester.  

På insidan finns två förvaringsfickor. 

Rymmer 5.5 liter. 

Material: Polyester.

Mått: 320 x 110 x 240 mm

Pris: 119,00



Matcha necessär och weekend bag! Få med allt du behöver.

Necessär, beige
Art nr: 5017488 

Rymlig necessär i polyester.  

På insidan finns två förvaringsfickor. 

Rymmer 5.5 liter. 

Material: Polyester         

Mått: 320 x 110 x 240 mm

Pris: 119,00



Välj en weekendbag som matchar axelväskan eller ryggsäcken!

Weekend 
bag, svart
Art nr: 5017496 

Snygg weekendbag i svart, stentvättad 

canvas med detaljer i läderimitation. 

Försedd med förvaringsficka på ut- 

och insida. Rymmer 32 liter. 

Material: Canvas.

Mått: 730 x 310 x 380 mm

Pris: 360,00

Axelväska, 
svart
Art nr: 5017490 

Trendig axelväska i stentvättad canvas med 

många detaljer. Försedd med tre förvaringsfickor 

på utsidan och en på insidan. Axelrem ingår. 

Rymmer 12 liter. 

Material: Canvas

Mått: 300 x 180 x 410 mm

Pris: 329,00

Ryggsäck
Art nr: 5017495 

Praktisk och snygg ryggsäck i stentvättad  

canvas med många detaljer. Tre förvarings- 

fickor på utsidan och en på insidan.  

Rymmer 20 liter.l

Material: Canvas.

Mått: 300 x 180 x 410 mm

Pris: 249,00

Necessär,  
svart
Art nr: 5017511 

Rymlig necessär i canvas. 

På insidan finns två förvarings- 

fickor. Rymmer 5.5 liter. 

Material: Canvas.

Mått: 320 x 110 x 240 mm

Pris: 139,00

Flera olika
modeller och  
färger i sten- 
tvättad canvas  
och dessutom
läckert konstläder.



Välj en weekendbag som matchar axelväskan eller ryggsäcken!

Flera olika
modeller och  
färger i sten- 
tvättad canvas  
och dessutom
läckert konstläder.
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