
SPACE es una colección extremadamente 
perfecta. Su diseño exquisito es un homenaje 
a la geometría del universo. Se ha modelado 
su carcasa exterior como un fluido perfecto 
para conseguir unas formas orgánicas que le 
dan toda su personalidad.
Todo los detalles están cuidados al milímetro. 
Elaborada con Policarbonato de alta calidad 
para darle ligereza y flexibilidad. Tiene detalles 
de color en las llantas y el mecanismo viene 
con un acabado metalizado. Las gomas de 
sujeción interiores también van al tono de la 
maleta.
Esta maleta está preparada para viajar por to-
dos los terrenos con sus cuatro ruedas dobles 
SMOOTH. 
SPACE es el ejemplo perfecto para demostrar 
que la ciencia y el arte no son incompatibles.

SPACE is an extremely perfect collection. Its 
exquisite design is a tribute to the geometry 
of the universe. Its exterior shell has been 
modeled as a perfect fluid to achieve organic 
forms that give it its full personality.
All the details are taken care in every milli-
meter. Made in high quality polycarbonate 
to give it lightness and flexibility. It has color 
details on the wheels and the mechanism co-
mes with a metallic finish. The inner support 
rubbers also go to the tone of the suitcase.
This suitcase is ready to travel through all the 
grounds with its four SMOOTH double wheels.
SPACE is the perfect example to demonstrate 
that science and art are not incompatible.

SPACE é uma coleção extremamente perfeita. 
O seu design requintado é um tributo à 
geometria do universo. O seu chassis exterior 
foi modelado como um fluido perfeito para 
atingir umas formas orgânicas que lhe dão 
personalidade.
Nenhum detalhe foi deixado ao acaso. É feita 
em policarbonato de alta qualidade, para dar 
leveza e flexibilidade. Tem pormenores de 
cor nas jantes e o mecanismo vem com um 
acabamento metálico. As borrachas de apoio 
interno também têm o mesmo tom de cor da 
mala.
Esta mala, com suas quatro rodas duplas 
SMOOTH, está preparada para percorrer todos 
os tipos de piso.
SPACE é o exemplo perfeito que demonstra 
que a ciência e a arte não são incompatíveis.
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Una maleta de otra galaxia
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POLICARBONATO

Space S Space M Space L

4110

40x55x20 CM

2,8 KG

36 L.

4111

46x68x26 CM

3,7 KG

64 L.

4112

52x78x29 CM

4,2 KG

96 L.

00 AZUL BONDI

BONDI BLUE / BONDI 

AZUL

02 VERDE MUSGO

MOSS GREEN  /  

MUSGO VERDE

03 ROJO PASIÓN

PASSION-RED  /  

VERMELHO PAIXÃO

06 MOSTAZA

MUSTARD  /  

MOSTARDA

08 GRIS

GREY  /  CINZENTO

Neceser

4196

34x29x19 CM

1,2 KG

16 L.

* Cintas elásticas en ambos lados

HARD Collection
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