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 ŚWIATOWA MARKA W TWOIM SKLEPIE 

 
Everki to amerykańska marka z siedzibą w Kaliforni. Produkty klasy premium, wysokiej jakości, stylowe i 
innowacyjne, doskonale sprawdzające się w codziennym użytkowaniu. Produkty marki Everki to komfort, 

wygoda i wszechstronność w postaci funkcjonalnego wnętrza.  
 

 

TORBY DO LAPTOPA  

NAZWA ZDJĘCIE OPIS 
DOSTĘPNY 
ROZMIAR 

CENA 
SRP* 

 

EVERKI ADVANCE 

 

- Bezpieczna kieszeń na laptop 
- Możliwość przełożenia przez rączkę 
od walizki 
- Ergonomiczny pas naramienny z 
szeroką nakładką oraz dwustronną 
regulacją 
- Kontrastowe wykończenie wnętrza 
- Praktyczna kieszeń z dużą ilością 
mniejszych kieszeni i przegródek 

- 11,6” 
- 14,1” 
- 16” 

- 17,3” 
- 18,4 

105 zł 
119 zł 
125 zl 
159 zł 
205 zł 

 

EVERKI AGILE  

 

- Dedykowana komora na laptop do 
16" 
- Skórzane uchwyty i akcenty 
- Wykonanie ze specjalnej pianki typu 
"Anti-shock" chroniącej przed 
uderzeniami 
- Miękki, ergonomiczny, 
antypoślizgowy pasek i uchwyty 

Do 16” 205 zł 

 

EVERKI COMMUTE 

 

- Schowki na dokumenty w przedniej 
komorze 
-  Miękka wewnętrzna warstwa 
- Oddzielna komora na zasilacz 
- Unikalna osłona chroniąca przed 
kurzem i wilgocią 
- Samoregenerujące się zamki 
- Ograniczona Dożywotnia Gwarancja 

- 10,2” 
- 11,6” 
- 13,3” 
- 15,6” 
- 17,3” 
- 18,4” 

70 zł 
79 zł 
99 zł 

119 zł 
129 zł 
165 zł 

 

EVERKI FLIGHT BRIEFCASE 

 

- Zaprojektowana w USA 
- Komora na laptopa do 16" 
- Waga torby: 1,08 kg 
- 180 stopniowy sposób otwierania 
- Ograniczona Dożywotnia Gwarancja 

Do 16” 369 zł 
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EVERKI LUNAR 

 

- Elegancka i wygodna torba do 
codziennego noszenia i na krótkie 
podróże służbowe 
- Dodatkowe kieszenie na wizytówki, 
długopis, telefon 
- Waga torby: 0.95 kg 
- Ograniczona Dożywotnia Gwarancja 

- 15,6” 
- 18,4” 

409 zł 
529 zł 

 

EVERKI TEMPO 

 

- Torba do codziennego noszenia jak i 
na krótkie podróże służbowe 
- Do torby z łatwością zmieści się 
laptop do 13,3"  
- Waga torby: 1,08 kg 
- Ograniczona dożywotnia gwarancja 
producenta. 

Do 13,3” 409 zł 

 

EVERKI TRACK MESSENGER 

 

- Zaprojektowana w USA 
- Pasuje do laptopów: 15.6" 
- Komora na laptopa: 39x3.8x25 cm 
- Wymiary zewnętrzne: 42x18x33 cm 
- Waga torby: 0,9 kg 
- Ograniczona Dożywotnia Gwarancja 

Do 15,6” 249 zl 

 

EVERKI URBANITE 

 

- Bardzo pojemna torba na laptop o 
rozmiarze do 14,1" o dużej 
przestrzennej organizacji zawartości. - 
Wygodny sposób otwierania torby o 
180 stopni 
- Waga torby: 1.27 kg 
- Torba objęta dożywotnią gwarancją. 

Do 14,1” 405 zł 

 

EVERKI VERSA BRIEFCASE 

 

- Torba o dużej niezawodności, 
trwałości oraz profesjonalnym 
wyglądzie 
- Duża ilość dodatkowych przegród i 
kieszeni 
- Waga torby: 2,28 kg 
- Ograniczona Dożywotnia Gwarancja 

- 16” 
- 17,3” 

759 zł 
809 zł 

 

EVERKI VENUE MINI 

 

- Torba o nowoczesnym i 
profesjonalnym wyglądzie 
- Duża ilość dodatkowych przegród i 
kieszeni 
- Waga torby: 0,58 kg 
- Ograniczona Dożywotnia Gwarancja 

Do 11,5” 519 zł 
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EVERKI VENUE XL 

 

- Torba o nowoczesnym i 
profesjonalnym wyglądzie 
- Duża ilość dodatkowych przegród i 
kieszeni 
- Waga torby: 0,65 kg 
- Ograniczona Dożywotnia Gwarancja 

Do 12,9” 569 zł 

 

TORBY PODRÓŻNE     

TORBA PODRÓŻNA EVERKI 
JOURNEY TROLLEY  

11"-16" 

 

- Bardzo pojemna torba podróżna z 
regulowaną kieszenią na laptopa w 
rozmiarach od 11" do 16” 
- Przestronna kieszeń na ubrania 
- System mocowania na torbie 
- Torba objęta ograniczoną 
dożywotnią gwarancją producenta. 

11”-16” 1129 zł 

 

PLECAKI NA LAPTOP  

EVERKI ATLAS 13"-17,3" 

 

- Plecak o przestronnym wnętrzu 
mogący pomieścić laptopa 13"-17,3" - 
Dodatkowe kieszenie na 
iPad/Kindle/Tablet 
- Wygodny sposób otwierania 180 st. 
- Waga plecaka: 1.72kg 
- Plecak objęty dożywotnią gwarancją. 

13”-17,3” 619 zł 

 

 
 

EVERKI ATLAS 13"-17,3" 
Plecak na kółkach 

 

 
 

- Mobilny profesjonalny plecak na 
kółkach; łatwy i prosty w transporcie 
np. lotniskach, stacjach 
- Wysuwana rączka na plecach 
- Plecak o przestronnym wnętrzu 
mogący pomieścić laptopa 13"-17,3" - 
Dodatkowe kieszenie na akcesoria 
iPad/Kindle/Tablet 
- Waga plecaka: 1.72kg 
- Plecak objęty dożywotnią gwarancją. 

13”-17,3” 1149 zł 

 

EVERKI BEACON 18.4" 

 

- Idealny plecak do ciężkich ładunków 
i trudnych warunków pogodowych 
- Komora na laptop o przekątnej max. 
do 18,4'' 
- Pokrowiec przeciwdeszczowy 
- Odpinana kieszeń na konsolę do gier 
(PS3, Xbox, Wii, itp.) 
- 30 lat gwarancji producenta. 

Do 18,4” 529 zł 
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EVERKI CONCEPT 17.3'' 

 
 

- Bardzo wysokiej klasy plecak na 
laptop 17.3'' 
- Dodatkowo z kieszeniami na IPada, 
Tablet, eBook, komorą twardą na 
okulary 
- Plecak został objęty dożywotnią 
ochroną na wady materiałowe i 
produkcyjne. 

Do 17,3” 1219 zł 

 

EVERKI FLIGHT 16" 

 

- Idealny plecak dla każdego 
podróżnika.  
- Boczna kieszeń na butelkę  
- 5. punktowy system w pełni 
regulowanych pasów. 
- Głębokie kanały przepływu 
powietrza  zapewniające plecom 
odpowiednią temperaturę 
- Dedykowana kieszeń na tablet  

Do 16” 369 zł 

 

EVERKI GILDE 17,3" 

 

- Plecak z specjalną komorą na 
laptopy do 17,3'' 
- System ochrony narożników laptopa 
- Specjalne miejsce dla tablet 
- System otwierania 180 st. 
- Specjalne miejsce na prasę 

Do 17,3” 329 zł 

 

EVERKI STUDIO SLIM 14.1" 

 

- Plecak o przestronnym wnętrzu 
mogący pomieścić laptopa do 14.1". - 
Dodatkowo boczne kieszenie na 
butelki z wodą lub inne małe 
przedmioty. 
 

Do 14,1” 409 zł 

 

EVERKI SWIFT 17,3" 

 

- Plecak z komorą na laptop do 17",  - 
Duża kieszeń zapinana na zamek - - - 
Wytrzymała wodoodporna osłona 
dolna oraz wzmocnione paski na 
ramię i uchwyt do przenoszenia 
ręcznego. 
- Kieszeń na butelki 

Do 17,3” 169 zł 
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EVERKI TITAN 18.4'' 

 

- Dodatkowe kieszenie na  IPad, 
Tablet, eBook.  
- Wewnątrz plecaka została 
zastosowana specjalna 
antywstrząsowa piana co zapewnia 
solidną ochronę. 
-  Komora główna otwiera się o 180 
stopni. 

Do 18,4” 669 zł 

 

EVERKI VERSA 14,1" 

 

- Plecak zaprojektowany specjalnie 
dla życia zawodowego.  
- Bezpieczna komora na laptop o 
wielkości do 14,1" z wygodnym 
sposobem otwierania o 180 stopni. 

Do 14,1” 809 zł 

 

DODATKOWE AKCESORIA EVERKI  

POKROWIEC NA PLECAK 
EVERKI SHIELD RAIN COVER 

 

- Wodoodporny pokrowiec na plecaki 
firmy EVERKI Shield Rain Cover, 
pasujący do plecaków EVERKI: Atlas, 
Versa i Glide Backpack. 
- Chroni również przed kurzem 

 
69 zł 

 

 

PODKŁADKA POD LAPTOP 
EVERKI CHILL PILL 

 

- Uniwersalna podstawka pod laptop, 
notebook, która zapewnia bardziej 
komfortową pozycję pisania i lepszą 
cyrkulację powietrza,  
jednocześnie jest na tyle mała, aby 
mogła zmieścić się w kieszeni. 

 37 zł 

 

PODKŁADKA 3W1  
EVERKI SHIELD 

 

- Wymiary: 28,5 x 16,0 cm 
- Doskonale nadaje się jako przenośna 
podkładka pod mysz 
- Chroni ekran LCD przed 
zarysowaniami i zabrudzeniem przez 
np. olej, brud 
- Wyjątkowe rozwiązanie do 
czyszczenia wyświetlaczy LCD 

 
34 zł 

 

 

 
* - SUGEROWANA CENA DETALICZNA BRUTTO (SRP) 
 
NA ŻYCZENIE UDOSTĘPNIAMY PLIKI .XML i .CSV 
 
OFERTA OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA 
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OFICJALNY DYSTRYBUTOR :  

 

 

 

 

 

 

 

 


