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Specjalizujemy się w produkcji akcesoriów do samochodów terenowych, wyprawowych i użytkowych.
Bazujemy na najwyższej jakości materiałach, używamy
oryginalnych materiałów Cordura®, rzepów firmy Velcro®,
zamków YKK. Dbamy o wysoką jakość wyrobów.
W produktach She-Wolf stosujemy system MOLLE (modułowy system przenoszenia oporządzenia osobistego Sił
Zbrojnych USA), który umożliwia przypięcie dowolnej ładownicy w tym systemie. Pasy mocujące stwarzają możliwość zagospodarowania przestrzeni według własnych upodobań.
Projektujemy kroje do konkretnych modeli samochodów, aby oprócz funkcji użytkowej pełniły również tę estetyczną. Nasze produkty są wodo- i brudoodporne oraz łatwe
w konserwacji.
Nasza oferta stale się poszerza, wykonujemy również indywidualne projekty na zamówienie.

4

5

z czego
szyjemy
Używamy jedynie materiałów najwyższej jakości. Aby nasze produkty zawsze były tak samo dobre, wycinamy laserowo.
Szyjemy przede wszystkim z oryginalnego materiału Cordura®
– tkaniny charakteryzującej się dużą wytrzymałością na przetarcia
i uszkodzenia, odpornością na działanie warunków atmosferycznych,
łatwością w konserwacji oraz estetyką. Używana głównie w produkcji plecaków, ubrań motocyklowych, czy butów.
Bazujemy na produktach firmy Velcro® – światowego lidera
w produkcji rzepów, cechujących się wytrzymałością, siłą połączenia i żywotnością nawet przy częstym użytkowaniu oraz trwałością
kolorów, odpornością na wodę i działanie światła. Wykorzystywane
są m.in. w wyczynowym sprzęcie turystycznym, wspinaczkowym,
w branży motoryzacyjnej.
Wszywamy jedynie zamki błyskawiczne japońskiej marki YKK®,
których wysoka jakość wykonania zapewnia poprawne funkcjonowanie nawet w trudnych warunkach. Słyną z odporności na uszkodzenia
(w tym rozerwanie), znajdują zastosowanie w najwyższej klasy odzieży oraz produktach turystycznych: torbach, walizkach.
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z czego szyjemy

7

jak
zamawiać

Odwiedź nasz sklep internetowy:
madebyshewolf.com
Napisz bezpośrednio do nas:
madebyshewolf@gmail.com
	Zadzwoń do nas i porozmawiaj,
zanim dokonasz zakupu
+48 790 543 202
+48 790 411 702
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Pokrowce
na fotele 
organizery taktyczne

Zarówno samochody terenowe, jak i wszelkie inne podróżniczo-wyprawowe nierzadko eksploatowane są w trudnych warunkach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom ich użytkowników oferujemy Państwu pokrowce na fotele będące wynikiem długotrwałego
procesu projektowania i dopasowywania kroju dokładnie do danego modelu samochodu, dlatego pełnią zarówno funkcję praktyczną,
jak i estetyczną.
Nasz produkt jest składową najwyższej jakości materiałów, szyjemy jedynie z oryginalnego materiału CORDURA®, używamy rzepów
VELCRO®, dbamy o jakość wykonania i zadowolenie klientów.
W konstrukcji pokrowców stosujemy system MOLLE (modułowy system przenoszenia oporządzenia osobistego Sił Zbrojnych USA)
umożliwiający zagospodarowanie przestrzeni na powierzchni m.in.
tylnej części foteli w indywidualny sposób.

system MOLLE – daje możliwość skompletowania własnego zestawu dodatków

Uwzględniony
system airbag

optymalne
dopasowanie
kroju do modelu
SAMOCHODU

oryginalny materiał
CORDURA® 560
,

Pokrowce są dostępne
w kolorach: szarym,
czarnym lub coyote brown.
Możliwy mix kolorów

pokrowce są wodoi brudoodporne,
można je swobodnie
prać w pralce

oryginalne
rzepy velcro®

dwie płaskie
kieszenie
12

* Dodatki widoczne na zdjęciach (ładownice) nie wchodzą w skład kompletu.

** Pokrowce na fotele sprzedawane są zawsze w komplecie – zestaw na przednie fotele/
zestaw na drugi rząd siedzeń/zestaw na I i II rząd siedzeń
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pokrowce 
na przednie fotele 
JEEP WRANGLER
JK RUBICON

• oryginalny materiał
Cordura®,
• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia,
• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca oraz
kieszonka na drobiazgi
na zagłówku,

POKROWCE NA FOTELE | JEEP WRANGLER JK RUBICON

• oryginalny materiał
Cordura®,
• prosty w montażu/demontażu,
• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia
oraz z przodu siedziska,
• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca,

• uwzględniony system
bezpieczeństwa airbag,

• odpowiedni dla wersji
Discovery 1 (300tdi)

• dostępny w kolorach:

• dostępny w kolorach:

cena: 820 zł/kpl.
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pokrowce 
na przednie fotele 
LAND ROVER
DISCOVERY 300 tdi

cena: 700 zł/kpl.

POKROWCE NA FOTELE | LAND ROVER DISCOVERY 300 tdi 15

pokrowce 
na przednie fotele
LAND ROVER
DISCOVERY 2

pokrowce 
na tylną kanapę
LAND ROVER
DISCOVERY 2

• oryginalny materiał
Cordura®,
• prosty w montażu/demontażu,
• system MOLLE na środkowym siedzisku
• oryginalny materiał
Cordura®,
• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia
oraz z przodu siedziska,

• możliwość zainstalowania systemu MOLLE od
strony bagażnika
• dostępny w kolorach:

• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca,
• dostępny w kolorach:

cena: 760 zł/kpl.
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POKROWCE NA FOTELE | LAND ROVER DISCOVERY 2

cena:
pokrowce na tylną
kanapę – 1200 zł
komplet pokrowców
na przednie fotele
oraz kanapę – 1800 zł

POKROWCE NA FOTELE | KANAPA | LAND ROVER DISCOVERY 2
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pokrowce 
na przednie fotele
LAND ROVER
DISCOVERY 3

pokrowce 
na przednie fotele
LAND ROVER
DEFENDER 2007–2013

• oryginalny materiał
Cordura®,
• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia
oraz z przodu siedziska,
• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca oraz
kieszonka na drobiazgi
na zagłówku,

• prosty w montażu/demontażu,

• uwzględniony system
bezpieczeństwa airbag,

• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca,

• dostępny w kolorach:

• dostępny w kolorach:

cena: 760 zł/kpl.
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POKROWCE NA FOTELE | LAND ROVER DISCOVERY 3

• oryginalny materiał
Cordura®,

• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia,

cena: 890 zł/kpl.

POKROWCE NA FOTELE | LAND ROVER DEFENDER 2007-2013 19

pokrowce 
na przednie fotele
NISSAN PATROL Y61 GU4
2004-2010

pokrowce 
na przednie fotele
TOYOTA
LAND CRUISER J120

• oryginalny materiał
Cordura®,
• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia
oraz z przodu siedziska,
• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca oraz
kieszonka na drobiazgi
na zagłówku,
• uwzględniony system
bezpieczeństwa airbag,
• oprócz jednolitego
koloru istnieje możliwość zamówienia wersji
szary/czarny oraz
coyote brown/multicam.

cena: 820 zł/kpl.

20 POKROWCE NA FOTELE | NISSAN PATROL Y61 GU4 2004-2010

• oryginalny
materiał Cordura®,
• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia
• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca oraz
kieszonka na drobiazgi
na zagłówku,
• uwzględniony system
bezpieczeństwa airbag,
• dostępne w kolorach:

cena: 820 zł/kpl.

POKROWCE NA FOTELE | TOYOTA LAND CRUISER J120 21

pokrowce 
na przednie fotele 
SUZUKI JIMnY
2019-

• oryginalny materiał
Cordura®,

• oryginalny materiał
Cordura®,

• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia,

• system MOLLE na tylnej
części i boku oparcia,

• dwie płaskie kieszenie
z tyłu pokrowca oraz
kieszonka na drobiazgi
na zagłówku,

• dwie pojemne kieszenie
z tyłu pokrowca,

• uwzględniony system
bezpieczeństwa airbag,

• możliwość zamówienia
pokrowców z gotowym
organizerem na tylnej
części oparcia,

• dostępny w kolorach:

• dostępny w kolorach:

cena: 820 zł/kpl.

22 POKROWCE NA FOTELE | SUZUKI JIMnY 2019-

pokrowce
na przednie fotele 
VOLKSWAGEN T3
WESTFALIA JOKER

cena: 660 zł/kpl.

POKROWCE NA FOTELE | VOLKSWAGEN T3 WESTFALIA JOKER 23
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organizery 
na szyby
Organizacja przestrzeni w samochodzie wymaga sporo wysiłku, szczególnie, kiedy wyjeżdżamy na dłużej, a auto ma spełniać funkcję nie tylko
środka lokomocji, ale często przestrzeni mieszkalnej dla kilku osób.

paski bezpieczeństwa
(mocowane we własnym
zakresie do karoserii
samochodu)
optymalnie wypełniają wnękę okna

pojemne Kieszenie
z klapkami zapinanymi na rzepy

NIEINWAZYJNY MONTAŻ ZA POMOCĄ oryginalnYCH, specjalnych rzepÓW velcro®

organizery są dostępne
w kolorach: szarym,
czarnym lub coyote brown.
Możliwy mix kolorów

usztywniona
konstrukcja

oryginalny materiał
CORDURA® 560
organizery są wodoi brudoodporne

26 organizerY na szyby

panel MOLLE –
alternatywa dla
klasycznego
organizera
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organizer 
na szybę BOCZNĄ
PEUGEOT PARTNER 2008-2018
CITROËN BERLINGO 2008-2018

organizer 
na szybę BOCZNĄ
PEUGEOT RIFTER 2019CITROËN BERLINGO 2019TOYOTA PROACE city verso 2019OPEL COMBO LIFE 2019Długa Wer. nadwozia/LONG/xl

cena:
700 zł/kpl.
370 zł/szt.
cena:
760 zł/kpl.
400 zł/szt.

krótka Wer. nadwozia/m

cena:
700 zł/kpl.
370 zł/szt.
28 organizer na szybę boczną | PEUGEOT PARTNER 2008-2018 | CITROËN BERLINGO 2008-2018

organizer na szybę boczną | PEUGEOT rifter 2019-, CITROËN BERLINGO 2019-, toyota proace 2019-, 29
opel combo life 2019- | długa wer. nadwozia/long/xl | krótka wer. nadwozia/m

organizer 
na szybę BOCZNĄ
• toyota proace verso 
compact 2016• Peugeot Traveller 
compact 2016• opel zafira life 
compact 2019• Citroen Spacetourer 
XS 2015-

organizer 
na szybę BOCZNĄ
renault trafic 2001-2014 L2H1
opel vivaro 2001-2014 L2H1
nissan primastar 2001-2014 L2H1

cena:
1230 zł/kpl.
650 zł/szt.

organizer
na szybę BOCZNĄ
opel frontera sport A

cena: 700 zł/kpl.
370 zł/szt.
30 organizer na szybę boczną | toyota proace verso compact 2016- | Peugeot Traveller
compact 2016- | opel zafira life compact 2019- | Citroen Spacetourer XS 2015-

cena:
700 zł/kpl.
370 zł/szt.
organizer na szybę boczną | renault traffic 2001-2014 | opel vivaro 2001-2014 l2h1 |
nissan primastar 2001-2014 | opel frontera sport a
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organizer 
na szybę BOCZNĄ
SUBARU FORESTER
1997-2002

organizer 
na szybę BOCZNĄ
SUBARU FORESTER
v GEN. 2018-

cena:
700 zł/kpl.
370 zł/szt.

32 organizer na szybę boczną | subaru forester 1997-2002

cena:
660 zł/kpl.
350 zł/szt.

organizer na szybę boczną | subaru forester V gen. 2018- 33

organizer na szybę
tylnych drzwi
mercedes g

organizery na szyby 
tylnych drzwi
NISSAN PATROL Y60

cena:
600 zł/kpl.

organizer na szybę BOCZNĄ
NISSAN PATROL Y60
wer. 3-drzwiowa

cena:
1050 zł/kpl.
555 zł/szt.

cena:
480 zł/szt.
34 organizer na szybę tylnych drzwi | mercedes g

organizery na szyby tylnych drzwi | nissan patrol y60 35
organizer na szybę boczną | nissan patrol y60, wer. 3-drzwiowa

organizer 
na szybę BOCZNĄ
NISSAN PATROL Y61
wer. 3-drzwiowa

cena:
1050 zł/kpl.
555 zł/szt.

organizery 
na szyby 
tylnych drzwi
NISSAN PATROL Y61

cena:
570 zł/kpl.

organizer na szybę BOCZNĄ
NISSAN PATROL Y61
wer. 5-drzwiowa

cena:
700 zł/kpl.
370 zł/szt.

36 organizer na szybę boczną | nissan patrol y61 wer. 3-drzwiowa | wer. 5-drzwiowa

organizery na szyby tylnych drzwi | nissan patrol y61 37

organizer 
na szybę BOCZNĄ
LAND ROVER DISCOVERY 1

organizer na szybę
tylnych drzwi
LAND ROVER
DISCOVERY 1
discovery 2

cena:
700 zł/szt.

cena:
720 zł/kpl.
380 zł/szt.

organizer 
na szybę BOCZNĄ
LAND ROVER DISCOVERY 2

cena:
720 zł/kpl.
380 zł/szt.

38 organizer na szybę boczną | land rover discovery 1 | land rover discovery 2

organizer na szybę tylnych drzwi | land rover discovery 1 | land rover discovery 2 39

organizer 
na szybę BOCZNĄ
mitsubishi pajero IV
2006-2017 | wer. 5-drzwiowa

organizer na szybę
tylnych drzwi
mitsubishi pajero IV
2006-2017

cena:
700 zł/kpl.
370 zł/szt.

cena:
640 zł/szt.
40 organizer na szybę boczną | mitsubishi pajero iV 2006-2017, wer. 5-drzwiowa

organizer na szybę tylnych drzwi | mitsubishi pajero IV 2006-2017
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organizer 
na szybę boczną
toyota land cruiser J90

organizer 
na szybę boczną
toyota land cruiser J95

cena:
700 zł/kpl.
370 zł/szt.

organizer na szybę BOCZNĄ
toyota land cruiser j80

cena:
970 zł/kpl.
510 zł/szt.

42 organizer na szybę boczną | toyota land cruiser j90

cena:
820 zł/kpl.
430 zł/szt.

organizer na szybę boczną | toyota land cruiser j95 | toyota land cruiser j80 43

organizer 
na szybę boczną
toyota land cruiser j120
wer. 5-drzwiowa

cena: 700 zł/kpl.
370 zł/szt.

organizer
na szybę BOCZNĄ
SUZUKI JIMNY
1998-2018

cena:
720 zł/kpl.
380 zł/szt.

organizer na szybę
tylnych drzwi
toyota land cruiser j120

44 organizer na szybę boczną | toyota land cruiser j120, wer. 5-drzwiowa
organizer na szybę tylnych drzwi | toyota land cruiser j120

cena:
590 zł/szt.

organizer na szybę boczną | suzuki jimny 1998-2018 45
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organizery 
na drzwi

Organizer na drzwi
Land Rover Defender 
Series/90/110
przesuwna szyba

Organizacja przestrzeni w samochodzie tak
prostym konstrukcyjnie jak Seria to wyzwanie.
Stworzyliśmy specjalnie do tych najstarszych Land
Roverów organizery wypełniające wnęki drzwi,
które będą znakomitym magazynem na drobne,
jak również te większe przedmioty, które chcecie
mieć zawsze pod ręką, zabezpieczone przed wypadaniem, wilgocią i kurzem. Dodatkowo nasze
organizery pełnią funkcję wygłuszenia drzwi, co na
pewno przyda się w dłuższej podróży.

• zagospodarowanie przestrzeni we wnęce drzwi
pojemnymi kieszeniami,

dopasowanE do modelu
samochodu – optymalnie
wypełniają wnękę DRZWI

• wygłuszenie/wyciszenie
poszycia drzwi,
• oryginalny materiał
Cordura®,
• prosty w montażu/demontażu,
cena:
760 zł/kpl.
400 zł/szt.
pojemne Kieszenie z klapkami zapinanymi na rzepy
zapewniają bezpieczne
przechowywanie podczas
jazdy off-roadowej
NIEINWAZYJNY MONTAŻ
ZA POMOCĄ oryginalnYCH specjalnych
rzepÓW velcro®

oryginalny materiał
CORDURA® 560
organizery są wodoi brudoodporne

dostępne w kolorach:
szarym, czarnym
lub coyote brown

48

ORGANIZER NA DRZWI LAND ROVER DEFENDER series/90/110 49

50

51

organizery 
na fotele
Organizacja przestrzeni w samochodzie wymaga sporo wysiłku, szczególnie, kiedy wyjeżdżamy na dłużej, a auto ma spełniać funkcję nie tylko
środka lokomocji, ale często przestrzeni mieszkalnej dla kilku osób.
Mamy na to sposób: system modularnego montażu kieszeni i ładownic dedykowany do konkretnego modelu samochodu. Panel pozwala na indywidulane zagospodarowanie przestrzeni na tylnej
części fotela. Konstrukcja zachowuje kształt dzięki
usztywnieniu oraz trzem obszarom mocowania.
Do wyboru:
• wersja z dwoma pojemnymi kieszeniami u dołu,
• same pasy PALS,
• organizer składający się z samych kieszeni.

dopasowany do modelu
samochodu

usztywniona konstrukcja

dyskretne mocowanie
trzypunktowe – niewidoczne
od przedniej strony fotela

oryginalny materiał
CORDURA® 560
organizery są wodoi brudoodporne

molle – system
modularnego montażu
kieszeni i ładownic

dostępne w kolorach:
szarym, czarnym
lub coyote brown

52

ORGANIZERy na fotele 53

Organizer 
na fotel
JEEP WRANGLER
JK RUBICON

kieszeniowy 
Organizer 
na fotel
toyota 
land cruiser 
j120

• oryginalny materiał
Cordura®,
• prosty w montażu/demontażu,
• dostępny w kolorach:

cena: 350 zł

• oryginalny materiał
Cordura®,
• prosty w montażu/demontażu,
• dostępny w kolorach:

Organizer 
na fotel
Land Rover 
discovery 3

cena: 370 zł

• oryginalny materiał
Cordura®,
• prosty w montażu/demontażu,
• dostępny w kolorach:

cena: 350 zł

54 ORGANIZER NA fotel | jeep wrangler jk rubicon | Land Rover discovery 3

ORGANIZER NA fotel | toyota land cruiser j120 55
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wypełnienie 
klapy

wypełnienie 
klapy
Volkswagen T3

Wypełnienie klapy VW T3 to idealne dopełnienie
zabudowy campingowej oraz estetyczny zamiennik
oryginalnej tapicerki.

dopasowany do kształtu klapy
– optymalnie wypełnia wnękę i estetycznie zastępuje oryginalny panel

mocowany
bezpośrednio
do karoserii

dostępne w kolorach:
szarym, czarnym
lub coyote brown

• zagospodarowanie przestrzeni we wnęce klapy
• wygłuszenie/wyciszenie
poszycia klapy,

pojemne kieszenie
zamykane na rzepy

• oryginalny materiał
Cordura®,
• prosty w montażu/demontażu,
• dostępny w kolorach:

cena: 450 zł

oryginalny materiał
CORDURA® 560
organizery są wodoi brudoodporne
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molle – system
modularnego montażu
kieszeni i ładownic

wewnętrzne
kieszenie dodatkowo
stabilizowane specjalnymi rzepami Velcro®
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torba
narzędziowa 
Torba narzędziowa mająca w zamyśle pomieścić wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do
ewentualnych bieżących napraw Twojego pojazdu
w podróży dookoła świata. Jednocześnie na tyle
mała, aby mogła zajmować strategiczne miejsce
pozostawiając przestrzeń innym potrzebnym rzeczom. Z materiału, który się nie przetrze, wytrzyma
spory ciężar i będzie wodo- i brudoodporny.
Uporządkujesz w niej klucze według własnego
schematu. Przetrwa niejedną wyprawę.

cena: 500 zł
mocne uchwyty

• cztery pojemne kieszenie na nasadki,
nożyki, miarki oraz duże, długie narzędzia
• długość kieszeni na zamek – ok. 35 cm
• płaska kieszeń na drobiazgi

wytrzymałe
zamki YKK®

możliwość stacjonarnego zawieszenia
torby na kółkach ze stali nierdzewnej
narzędzia zabezpieczone
przed wypadaniem
podczas transportu

oryginalne
rzepy velcro®

dedykowane kieszenie na klucze płaskie
oraz krótkie narzędzia specjalne

proste i mocne
zapięcie G-hook

mieści dużą skrzynkę narzędziową (trzy rozmiary grzechotek z nasadkami, komplet płaskich
kluczy) i dodatkowo
duże klucze specjalne

wymiary:
spięta – 35×16 cm
rozłożona – 35×48 cm

szybkie rolowanie narzędziówki za pomocą jednego ruchu
materiał Cordura®
odporny na przetarcia
i uszkodzenia,
wodoodporny
dostępny w kolorach:
szarym, czarnym
lub coyote brown
62 torba narzędziowa | rozmiar M
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torba
narzędziowa 

s

Na życzenie motocyklisty zaprojektowaliśmy torbę
narzędziową w wersji „small”, czyli prostota i lekkość konstrukcji przy maximum funkcjonalności.  
cena: 350 zł

• 3 pojemne kieszenie
na narzędzia – dł. 28 cm,
• 2 średnie kieszenie
– dł. 18 cm,
• 2 małe kieszenie – dł. 10 cm,
• specjalny kawałek
materiału umożliwiający
prace ręczne na czystym
podłożu (np. rozbiórka
gaźnika, klejenie klosza
kierunkowskazu, itp.]

wytrzymałe
zamki YKK®

proste i mocne
zapięcie G-hook
materiał Cordura®
odporny na przetarcia
i uszkodzenia,
wodoodporny

dostępne w kolorach:
szarym, czarnym
lub coyote brown.

wymiary:
spięta – 28×24 cm
rozłożona
– 28×48 + klapka 28×34 cm

narzędzia zabezpieczone
przed wypadaniem,
podczas transportu
64 torba narzędziowa | rozmiar s
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torba
na koło 

s

Mała torba przeznaczona na to, czego nie chcecie przewozić wewnątrz samochodu: suche lub
mokre liny, szekle, pojemnik z olejem lub paliwem,
brudne ubrania, śmieci – wszystko, co przeszkadza
w utrzymaniu zdrowej atmosfery w aucie. Łatwy
dostęp do spakowanych rzeczy.
cena: 280 zł

Nieskomplikowany,
tradycyjny krój pozwala
na łatwy i szybki dostęp
do wnętrza

torba mocowana
na koło zapasowe

odprowadzenie wody
– aby mokre liny, pasy itp.
swobodnie odciekały
podczas jazdy

elementy mocujące
ze stali nierdzewnej

wymiary: 40×35×12 cm
pojemność 17 litrów

wykonana z wysokiej
jakości pvc,
wodoszczelna

proste i mocne
zapięcie G-hook

dostępne kolory:
• czarna
• zielona
• zielono-czarna
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Regulowane zamknięcie
klapy pozwala na skompresowanie tobry
69

torba
na koło 

L

czerwony, odblaskowy
pasek ostrzegawczy

Torba przeznaczona na to, czego nie chcecie
przewozić wewnątrz samochodu: suche lub mokre
liny, szekle, pojemnik z olejem lub paliwem, brudne
ubrania,  śmieci – wszystko, co przeszkadza w utrzymaniu zdrowej atmosfery w aucie. Łatwy dostęp
do spakowanych rzeczy.
cena: 800 zł
możliwość awaryjnego przewożenia
dużych objętościowo przedmiotów
(powiększenie pojemności przez
pozostawienie torby otwartej,
zapięcie jedynie na taśmę)

torba mocowana na koło
zapasowe, z systemem
Molle po bokach

elementy mocujące
ze stali nierdzewnej
torba wykonana
z wysokiej jakości pvc
i oryginalnej cordury
– wodoszczelna

odprowadzenie wody
– aby mokre liny, pasy itp.
swobodnie odciekały
podczas jazdy

proste i mocne
zapięcie G-hook

Nieskomplikowany,
tradycyjny krój pozwala
na łatwy i szybki dostęp
do wnętrza.

torba jest usztywniona
wymiary: 60×40×20 cm
pojemność 30 litrów

system MOLLE po bokach
– możliwość dopięcia
dodatkowych kieszeni,
np. na szekle, olej,
butelkę wody, itp.

dostępne kolory:
• zielono-czarny
• czarno-szary
70 torba na KOŁO | L
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inne
produkty
Nasz asortyment stale się poszerza. Już niedługo zaprezentujemy lekkie, mocne torby przytwierdzane do bagażnika dachowego, na bieżąco
rozszerzamy ofertę organizerów mocowanych na
szyby przestrzeni bagażowej samochodów zarówno terenowych, jak i innych podróżniczych, co jakiś
czas przybywa propozycja pokrowców do kolejnego modelu auta.

kieszeniowy
Organizer 
na fotel
LAND ROVER
DISCOVERY 2
• oryginalny materiał
Cordura®,

worek/plecak
zE spersonalizowanym 
haftem

• prosty w montażu/demontażu,
• dostępny w kolorach:

cena: 400 zł

• oryginalny materiał
Cordura®,
• dostępny w kolorach:

cena: 120 zł

74 inne produkty | worek/plecak ze spersonalizowanycm haftem

inne produkty | organizer na fotel | LAND ROVER DISCOVERY 2 75
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zamówienia 
indywidualne
Jeśli jesteś zainteresowanych produktem, którego nie znalazłeś w naszym katalogu, skontaktuj
się z nami, w miarę możliwości spróbujemy go dla
Ciebie zrealizować.

78

zamówienia indywidualne 79

80 inne produkty | torba do kufrów motocyklowych | pokrowiec na wyciągarkę

inne produkty | torba do przyczepki off-road
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madebyshewolf.com
+48 790 543 202
+48 790 411 702
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Projektujemy
i szyjemy w Polsce.

