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 LOOKBOOK AUTUMN/WINTER 2020

BAGS & MORE



Trots presenteren we onze nieuwe Autumn/Winter 
2020 collectie, al onze leren tassen en accessoires 
ontwerpen we zelf hier in Nederland en worden  
geproduceerd bij betrouwbare, gecertificeerde  
partners met oog voor het milieu en de leef- en 
arbeidsomstandigheden in India en Indonesië.

Chabo Bags is gestart in 2010 met het idee om 
duurzame, fashionable en tegelijkertijd functionele 
tassen te ontwerpen voor vrouwen met fashion  
gevoel die een tas zoeken die aansluit bij hun 
persoonlijkheid. Ieder half jaar presenteren we een 
nieuwe collectie en naast onze trouwe medewerkers 
vormen wij met z’n vieren de basis van Chabo,

Mariette (Sales), Vera (Owner & Founder),  
Marijke (Office manager) en Astrid (sales).

Chabo betekent “vriend” we hopen dat jij jouw  
Chabo vindt in dit nieuwe lookbook!

WELKOM BIJ CHABO BAGS

Evy Markovits (Model)

Victor Abeln (Model)

Nikki Blankerts (Model)

Marloes Bovelander (Make up & Hair)

Gemma Verkleij (Make up & Hair)

Gertjan van Geerenstein (Fotograaf)

KoKo- Woerden (Kleding)

Bruin- Woerden (Kleding)

Martine Bruyn (Grafisch ontwerp)

Gare Pompidou (Woerden)

MET DANK AAN
SPECIAL THANKS TO

We design leather bags and accessories, creating 
since 2010. Dutch design bags, made with love in 
India & Indonesia. Our goal is to create bags that 
are basic & fashionable, bags that underline your 
personality.  

Bags that will turn even more beautiful while 
wearing. We produce our bags with factories that 
are reliable partners and are international certified 
ones. In this new Lookbook we proudly present our 
new collection. Chabo means “friend”, we hope 
you’ll find yours in this lookbook!

With love,
Mariette (Sales),  Vera (Owner & Founder)  
Marijke (Office manager) and Astrid (Sales).
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Soft leather biker with studs

Dit Biker studs jasje van 100% super 

zacht lamsleer draag je als een tweede 

huid. Door het zachte leer valt hij  

bijzonder soepel. De Biker heeft  

opvallende fashionable brass studs 

rondom op de kraag. 

Aan de voorzijde rechts twee ristzakjes 

horizontaal en aan de linkerkant een.

Aan de onderzijde voor en achter loopt 

een leren strook met aan de uiteinden 

subtiele brass buttons.

De Biker heeft een schuine rits.

e 299,95

In Camel, Olive, Black

Size 36, 38, 40, 42, 44  

Artikelnummer 63000

BIKER 
STUDS
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The must have biker jacket in

100% soft lamb leather

Dit Biker jasje van 100% super zacht 

lamsleer draag je als een tweede huid. 

Door het zachte leer valt hij bijzonder 

soepel, de Biker heeft gestikte  

details op de bovenarmen en aan de 

achterzijde wat hem een stoere  

uitstraling geeft. Aan de voorzijde aan 

beide kanten een horizontaal zakje  

met rits en ritsen aan de mouwen

De Biker heeft een schuine rits en  

een opvallende kraag.

e 279,95

In Camel, Blue, Black

Size 36, 38, 40, 42, 44  

Artikelnummer 60000

LEATHER 
JACKET 
BIKER
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Super soft fashionable leather jacket

Dit leren jasje van 100% super zacht 

lamsleer heeft opvallende rits vakjes 

aan de voorkant. Twee horizontale en 

twee verticale, een midden rits en een 

kleine opstaande kraag. Door het zachte 

leer valt hij bijzonder soepel, de Zoë 

heeft ritsen aan de mouwen.

e 279,95

In Camel, Rust, Olive, Black

Size 36, 38, 40, 42, 44  

Artikelnummer 61000

LEATHER 
JACKET 
ZOË
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Voorbeeldtekst Alles wat hier staat is 

slechts om een indruk te geven van het 

Hier leest is een voorbeeldtekst.  

Deze wordt later vervangen door de 

De faketekst is dus een tekst die eigenlijk 

nergens over gaat. 

Hier leest is een voorbeeldtekst.  

Deze wordt later vervangen door de 

Stylish & fashionable trenchcoat

Deze trenchcoat van 100% super zacht lamsleer is een echte moderne klassieker in leren 

uitvoering. Stylish, tijdloos, stoer en vrouwelijk tegelijk. De Fabiënne heeft epauletten op de 

schouders, een double breasted knoopsluiting en details aan de manchetten.  Fabiënne heeft 

een ceintuur met een brushed silver gesp en twee schuine steekzakken aan de voorzijde.

LEATHER TRENCHCOAT
FABIËNNE

e 399,95  In Sand, Camel and Olive

Size 36, 38, 40, 42, 44  

Artikelnummer 62000
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Must have Biker for men

Deze Biker studs jas van 100% super 

zacht lamsleer draag je als een tweede 

huid. Door het zachte leer valt hij  

bijzonder soepel. De Biker heeft  

opvallende gestikte details op de  

boven- en onderarmen wat hem een  

stoere uitstraling geeft. 

Aan de voorzijde op borsthoogte aan  

beide zijden een horizontale rits en  

onderaan aan beide kanten een verticaal 

ritsvak. Deze Biker heeft een ronde kraag 

met een extra overslag met brushed silver 

button. De Biker heeft een rechte rits.

e 349,95

In Camel, Blue/Grey, Black

Size M, L, XL

Artikelnummer 63000

MEN’S 
BIKER 
JACKET
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Handbag with fashionable studs

Stevige handtas met een korte schouderband en een lange verstelbare crossover band 

van stevig ox leer. De opvallende Susy met subtiele studs heeft onder de klep met  

magneetsluiting een afsluitbare rits. Aan de binnenzijde een groot vak met insteekvakken 

aan de voorkant en aan de andere zijde een extra vak met afsluitbare rits. Daarnaast heeft 

de Susy een extra snelvak met rits aan de buitenzijde op de achterkant.

In Mushroom, Camel, 

Black  e 129,95

In Black Cow skin  e 139,95   

Afmetingen 30 x 21 x 7 cm

Artikelnummer 81000

SUSY STUDS BIG
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Handbag with fashionable studs

Stevige handtas, medium size met een korte schouderband en een lange verstelbare 

crossover band van stevig ox leer.

De opvallende Susy met subtiele studs heeft onder de klep met magneetsluiting een  

afsluitbare rits. Aan de binnenzijde een groot opbergvak met aan de andere zijde een 

extra vak met afsluitbare rits.

In Mushroom, Camel, Black  e 99,95

In Black Cow skin  e 119,95

Afmetingen 20 x 14 x 4,5 cm

Artikelnummer 82000

SUSY STUDS MEDIUM
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Fashionable crossover Chabo with five storage 

pockets

Best friend om mee te nemen, multifunctioneel 

en veel opbergmogelijkheden, deze tas heeft  

extra insteekvakjes aan de binnenkant om je  

pasjes in op te bergen.

De verrassende Ivy heeft een klepje met een punt 

en onder de rits maar liefst vijf verschillende 

opbergvakken waarvan in het voorste buitenste 

vak volop insteekvakjes voor je bankpassen, het 

middenvak is ook afsluitbaar d.m.v. een rits.  

De Ivy wordt geleverd met een extra polsband  

en een lange, verstelbare schouderband,  

allebei afneembaar.

e 89,95 

In Mushroom, Camel, Black 

Afmetingen 18 x 12 x 3 cm

Artikelnummer  83000

Ivy studs artikelnummer  83500

IVY
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Fashionable backpack with golden hardware

Stevige, fashionable backpack met gold  

hardware met veel opbergmogelijkheden. 

De backpack heeft een groot opbergvak voorop, 

afsluitbaar met rits en 2 verschillende hoofd 

compartimenten. Het achterste vak heeft nog 

een extra apart ritsvak en aan de andere zijde  

2 insteekvakken voor bijv. je telefoon.  

De backpack heeft 2 verstelbare rugbanden en 

een extra snelvak met rits achterop,

daarnaast heeft deze tas een kort handvat.

De backpack is onderdeel van onze “firm ox 

bags” serie, deze ox bags kenmerken zich  

door volnerf stevig en tegelijkertijd soepel leer.  

De Chabo ’s worden met zorg op een  

plantaardige manier gelooid en gekleurd,  

zonder het gebruik van schadelijke stoffen.

e 139,95

In Mushroom, Camel, Black

Artikelnummer 84000

Afmetingen 24 x 31 x 14 cm

BACKPACK
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STRAP  
METAL 
& GOLD
Strap to change your Chabo bag style, 

with gold or silver hardware

Breed, verstelbaar hengsel in multi color 

om je Chabo een andere uitstraling te  

geven. Dit hengsel is leverbaar met  

golden of met silver hardware!

e 29,95 
Afmetingen  125 cm lang / 5 cm breed

Hardware  Brushed Silver or Golden

Artikelnummer  400 Silver / 401 Golden

22  I  AUTUMN/ WINTER 2020



AUTUMN/ WINTER 2020  I  2524  I  AUTUMN/ WINTER 2020

Shoulder bag with braided details & 

suede/leather combination

Schoudertas met ruime leren schouder- 

banden en een combinatie van leer met 

aan de zijkanten suede. Opvallende  

gevlochten details. De Image heeft een 

groot opbergvak onder de rits en een  

extra ritsvak aan de binnenkant.

Aan de andere zijde 2 insteekvakken voor 

bijv. je telefoon. De achterzijde heeft nog 

een extra snelvak met rits en een patch 

met Chabo logo. De  Image wordt geleverd 

met een extra afneembaar, verstelbaar 

lang crossover hensgel.

e 149,95 

In Olive, Cacao, Black

Afmetingen:  42 x 16 x 13 cm

Artikelnummer: 87000

IMAGE 
SHOPPER
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IMAGE 
CIRCLE

e 129,95

In Olive, Cacao, Black

Afmetingen Doorsnede 25 cm, 5 cm diep

Artikelnummer  88000

Round crossover with braided details

Crossover tas met een lange verstelbare 

band. De voorkant bestaat uit gevlochten 

leren stroken, de achterzijde heeft een 

extra snelvak met rits en een patch  

met Chabo logo. De Circle heeft een 

opbergvak onder de rits en een extra 

ritsvak aan de binnenkant.

Wallet with braided details and lots of storage

Opvallende portemonnee met extra polsband en 

lang verstelbaar hengsel. Voorop opvallende  

gevlochten details. De Image wallet heeft onder 

de rits 5 opberg- insteek vakken waarvan 1 met 

rits in het midden. De wallet heeft 12 insteekvakken 

voor pasjes. De achterzijde heeft een patch met 

Chabo logo.

e 79,95 

In Olive, Cacao, Black

Afmetingen  20 x 10,5 x 1,5 cm

Artikelnummer  85000

IMAGE 
WALLET
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Crossover bag with braided details & extra changeable 

chain handle!

Deze Crossover tas wordt geleverd met twee hengsels,  

een lange verstelbare effen band en een extra band met  

antic brass schakels. De Image heeft een combinatie  

van leer met aan de zijkanten suede. Voorop opvallende 

gevlochten details. De Image heeft een opbergvak onder  

de rits en een extra ritsvak aan de binnenkant.

De achterzijde heeft nog een extra snelvak met rits en  

een patch met Chabo logo.

e 89,95 

In Olive, Cacao, Black 

Afmetingen 23 x 16 x 5 cm

Artikelnummer 86000

IMAGE CROSS
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Shopper van stevig Ox leer met mooie 

vlakverdeling , lange schouderbanden 

met gevlochten details en een extra 

klein Chabo tasje aan de buitenzijde  

met rits. De Shopper heeft een extra 

apart laptopvak, geschikt voor max.  

14 inch.  en is uitgerust met insteekvakken 

en beschermende pootjes aan de  

onderkant van de tas. Daarnaast heeft  

de Kate een afneembare en verstelbare 

lange schouderband. Street Ox Kate 

heeft nog 2 kleinere zusjes, de middle 

sized Jara en de kleinere Noa.

STREET 
OX 
KATE
Shopper & office bag with a 

14 inch laptop compartment

e 169,95

In Sand - Camel - Black

Afmetingen 40 x 36 x 11 cm

Laptopvak max. 14 inch.

Artikelnummer 73000
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Handtas van stevig Ox leer met mooie 

vlakverdeling , lange schouderbanden 

met gevlochten details en een extra klein 

Chabo tasje aan de buitenzijde met rits.  

De Jara heeft een extra middenvak in het 

hoofdcompartiment, afsluitbaar d.m.v. een 

rits. Aan de binnenzijde nog een vak met 

rits en insteekvakken.  Daarnaast hebben 

de Jara en Noa een afneembare en  

verstelbare schouderband.

STREET 
OX 
JARA
Handbag with a nice surface division 

and striking shoulder strap details

32  

I  

e 149,95

In Sand, Camel, Black

Afmetingen: 37 x 28 x 8 cm

Artikelnummer 74000

STREET OX 
NOA
Handbag with a nice surface division and  

striking shoulder 

29 x 24 x 8 cm  e 119,95   In Sand, Camel, Black
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STREET 
OX 
FASHION

 e 139,95 

In Sand, Camel, Cacao, Blue, Black

Afmetingen 35 x 21 x 11,5 cm

Artikelnummer 52000

Medium fashion bag in full-grain 

leather

Handtas van stevig Ox leer met ritsen 

aan beide zijden en verticale leren 

banen. De Fashion is een wat lager 

en breder model waardoor alles 

overzichtelijk in je tas past. De ruime 

schouderbanden hebben gevlochten 

details. Aan de binnenzijde heeft  

de fashion nog een vak met rits met 

een extra musketonhaakje ernaast 

zodat je makkelijk je sleutels terug 

kunt vinden. 
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Handbag, Hobo model for every day and occasion

Handtas met een mooie valling van stevig Ox leer met 2 insteekvakken aan beide 

zijden. De ruime schouderband heeft een gevlochten detail. Aan de binnenzijde 

heeft de easy nog een vak met rits met een extra musketonhaakje ernaast zodat 

je makkelijk je sleutels terug kunt vinden. De Easy wordt geleverd met een extra  

afneembare en verstelbare schouderband.

STREET 
OX 
EASY
e 139,95 

In Sand, Camel , Cacao,  Black 

Afmetingen 32 x 32 x 11 cm

Artikelnummer 51000
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OASIS SMALL
Fashionable leather clutch with nice details on the front

Deze soepele clutch heeft opvallende leren details aan de voorkant is en heeft ook  

een afneembare verstelbare schouderband, is afsluitbaar met een rits en heeft aan  

de binnenkant nog een zijvak afsluitbaar met rits en aan de andere zijde nog een vak, 

voor eventueel je telefoon. 

e 79,95

In Sand, Camel, Black

Afmetingen 25 x 15 x 3 cm

Artikelnummer 71000

OASIS BIG 
Shopper with beautiful details and long 

shoulder straps

Deze soepele shopper met ruime 

opbergmogelijkheden en opvallende leren  

details aan de voorkant is een echte  

eye-catcher. De Oasis is afsluitbaar met een 

rits en heeft aan de binnenkant een zijvak 

afsluitbaar met rits en 2 insteekvakken 

voor eventueel je telefoon. De Oasis wordt 

geleverd met een afneembare, en verstelbare 

schouderband.

e 149,95

In Sand, Camel, Black

Afmetingen 41 x 37 x 10 cm

Artikelnummer 70000
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BO BAG 
SMALL

Handy “all-in one” crossbody bag 

Crossbody Chabo met opvallende opbergvakken voorop en 

een extra ritsvak. Kleine studs geven deze tas net even 

een stoere touch. De Bo bag heeft een afneembare, 

verstelbare schouderband en heeft aan de binnenkant 

een extra zijvak met rits. De Bo bag heeft verschillende 

compartimenten.e 79,95

In Sand, Camel, Black

Afmetingen 21 x 14 x 7 cm

Artikelnummer  

79000

SPRING/SUMMER 2020  I  41

 e 99,95

In Sand, Camel, Black

Afmetingen: 27 x 20 x 8 cm

Artikelnummer 78000

BO BAG 
BIG 
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Stylish, tough handbag that fits 

with every outfit 

Dit zachte kleinere zusje van onze Kit’s 

Classic is het perfecte maatje om mee 

te nemen voor elke gelegenheid.  

Opvallende leren stroken over de tas en 

een afneembare kwast aan de zijkant 

geven de tas een mooie uitstraling. 

De Kit’s Sis heeft 3 vakken waarvan de 

twee buitenste afsluitbaar zijn d.m.v. 

een rits om je spullen in op te bergen. 

Het middenvak sluit met een  

magneetsluiting. Kit’s Sis heeft een 

lange, verstelbare afneembare  

crossbody band en twee kortere  

schouderbanden.

KIT’S 
SIS

 e 129,95

In Camel, Black, Black Gold

Afmetingen  21 x 27 x 10

Artikelnummer 77000
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KIT’S 
CLASSIC
Stylish, tough handbag that fits with 

every outfit

De Kit’s Classic heeft opvallende leren stroken 

over de tas en een afneembare kwast aan de 

voorkant. Hij heeft 3 vakken waarvan de twee 

buitenste afsluitbaar zijn d.m.v. een rits om je 

spullen in op te bergen. Wordt geleverd met 

een afneembare, verstelbare schouderband. 

Kit’s Classic heeft nog zusje, Kit’s Sis,  

identiek, alleen een maatje kleiner.

e 149,95

In  Camel, Black

Artikelnummer  7000

Afmetingen   35 x 28 x 13,5 cm
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Bo bag big  25 x 18 x 8 cm  e 99,95 Bo bag small  25 x 18 x 8 cm  e 79,95

Oasis big  41 x 37 x 10 cm  e 149,95     

CHABO’S 
BLACK & 
GOLD

Soft black Chabo’s with gold finish

In onze nieuwe collectie hebben we 6 modellen uit laten voeren in zacht buff leer in het zwart met 

gouden finish zodat ze net even die andere touch krijgen! De Oasis big & small, de Bo bag big & 

small, Backpack en Kit’s Sis. Van groot tot klein, van fashion tot basic, voor iedere

gelegenheid de juiste tas in de juiste maat.

Kit’s Sis  21 x 27 x 10   e 129,95

Backpack  24 x 31 x 14 cm

e 139,95

Oasis small  25 x 15 x 3 cm  e 79,95   
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 e 79,95

In Sand, Camel, Black

Afmetingen 13 x 20 x 3 cm

Artikelnummer  76000

De Mover  heeft een flap met  

magneetsluiting en een opvallende 

streep over de tas. Veel handige  

opbergvakken binnenin en veel ruimte 

voor je pasjes en je telefoon maakt hem 

multifuctioneel. De Mover heeft een 

verstelbare afneembare schouderband, 

een afneembare kwast aan de zijkant  

en een lus aan de achterzijde zodat je 

hem ook aan je riem kunt dragen.

MOVER
Super handy crossbody bag

with plenty of storage options



Small 17,5 x 15 cm 

e 59,95 

Medium 22 x 19 cm 

e 79,95 
Big 27 x 23 cm 

e 99,95 

Crossbody fashionable Sadler bag with 

surprising storage comprtments

Crossbody tas van stevig Ox leer met 

opvallende leren verticale naad.

De ronde klep is een extra opbergvak. 

Als je de klep opent heb je een  

opbergvak dat helemaal doorloopt  

tot de bodem van de tas. De tas sluit 

d.m.v. een magneetsluiting en heeft  

een lange verstelbare crossbody  

schouderband. Aan de achterzijde heeft 

de Pepper nog een extra ritsvak.  

Aan de binnenzijde heeft de Pepper 

nog een vak met rits, 2 insteekvakken 

en een extra musketonhaakje ernaast 

zodat je makkelijk je sleutels terug  

kunt vinden.

PEPPER OX
SMALL, MEDIUM & BIG

In Sand, Camel, Red, Cacao,  

Blue, Black  (Alleen Pepper 

small ook in Aubergine)
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BOWL
Handbag bowling model with  

striking zippers

Compact model handtas met  

opvallende verticale ritsen aan de 

voorzijde en een handvat bovenop. 

De Bowl heeft aan de binnenzijde 

een extra ritsvak aan de zijkant en 

insteekvakken voor bijvoorbeeld je 

telefoon. De Bowl heeft een lange, 

afneembare verstelbare schouder-

band. De Bowls zijn dezelfde kleur 

als de leren Chabo jasjes model 

Biker, Fabiënne & Zoë.

e 139,95    

In Camel, Olive, Blue, Black 

Afmetingen 33 x 19 cm  

Artikelnummer 58000
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Big ‘fashion statement’ Bum Bag

Deze Bum bag draagt als een fashion statement. Hij is opvallend groot en 

afgewerkt met 2 ritsen voor extra opberg ruimte. Je kunt deze tas crossbody 

dragen en eventueel als rugzak gebruiken. Aan de binnenzijde heeft het  

bovenste vak nog een extra opbergvak met rits.De Bum Bags zijn dezelfde 

kleur als de leren Chabo jasjes model Biker, Fabiënne & Zoë.

e 139,95

In Camel, Black

Afmetingen 53 x 22 x 8 cm

Artikelnummer 80000

BUM BAG
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Deze schoudertas valt op door zijn 

brushed zilveren schakel-schou-

derbanden en heeft een opvallende 

draaisluiting. De tas wordt geleverd 

met 2 extra effen leren schouderban-

den zodat je ze kunt wisselen. De tas 

bestaat uit 3 hoofdvakken waarvan 

de middelste afsluitbaar is d.m.v. een 

rits. Het achterste vak heeft nog een 

zijvak met rits en het voorste vak een 

insteekvak voor je telefoon.

De Chain Bag Big wordt geleverd met 

brushed zilver schakel schouderban-

den en een set verwisselbare effen 

leren schouderbanden!

 57

CHAIN 
BAG 
SMALL 
Striking shoulder bags with 

brushed silver links

e 99,95

In Camel, Elephant Grey, 

Cacao, Green, Black

Artikelnummer 2000

Afmetingen  25 x  24 x 8 cm

CHAIN  
BAG BIG 
Striking shoulder bag with brushed  
silver link shoulder straps. 
Included is an extra pair of plain  
leather shoulder straps to change  
the Chain bag big look!!

e 149,95   In Camel, Elephant Grey, Cacao, Green, Black

Afmetingen  32 x  30 x 12 cm   Artikelnummer 1000
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WORKER 
CROCO 
MADRID

 e 129,95

In Sand - Camel - Black 

Artikelnummer  45000

Afmetingen  40 x 32 x 10 cm - max. 14 inch

Shoulder bag with croco print, spacious shoulder 

strap and a laptop compartment for up to 14 inch

Ruime laptop-schoudertas van natuurlijk,  

mat rundleer met opvallende croco print.  

De Worker Madrid heeft een afneembare en  

verstelbare schouderband en aan de binnenzijde 

een laptopvak voor max. 14 inch en diverse  

opbergvakken en een vakje voor je pen.  

Aan de andere zijde vind je nog een extra zijvakje 

met rits en een insteekvak voor bijv. je telefoon.
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Montreal big  e 199,95

Artikelnummer  9100

Afmetingen  42 x 32 x 8 cm

17,3 inch 

Montreal small  e 179,95

Artikelnummer  9200

Afmetingen  40 x 27 x 6 cm

15,6 inch

Laptop bags made of sturdy hunter leather for a 15,6 and 17,3 inch 

laptop with many storage compartments

Ruime laptoptas van stoer, mat gewaxt hunter leer met leren banen over de voorzijde en een 

extra blind ritsvak aan de voorzijde, opvallende stiksels geven deze tas een robuuste uitstraling. 

Ruime schouderbanden en een brede afneembare lange, verstelbare schouderband. Aan de 

achterzijde heeft deze Montreal een band om de tas aan je trolley te bevestigen als je op reis 

gaat. De binnenzijde is multifunctioneel met diverse opbergvakken en een 

laptopvak voor 15,6 en 17,3 inch.

MONTREAL
BIG & MEDIUM
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De Weekenders zijn ruim 

genoeg voor een paar dagen 

op stap en ze hebben 2 stevige, 

ruime schouderbanden en een 

extra afneembare en verstelbare 

schouderband. Aan de voorkant 

lopen er mooie verticale leren 

banden over de tas.  

Aan de onderkant hebben ze  

beschermende pootjes.  

Camel Studs e 219,95 

Artikelnummer 10200

Black e 199,95

Artikelnummer 10000

Cow e 249,95  

Artikelnummer 10100

Afmetingen 52 x 30,5 cm

Perfect sleepover bags

WEEKENDER
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Bink Cow Brown and Cow Black  

20x15 cm - e 89,95

COW 
BAGS
Cow skin bags are always 

beautiful

Circle bag Cow Brown and Cow Black 

e 89,95  Doorsnede 20,5 cm

Susy Studs Cow skin -  30 x 21 x 7 cm

Medium e 99,95  Big e 139,95

Weekender Cow skin - 52 x 30,5 cm 

e 249,95  
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Your best friend to take with you, multifunctional 

with 3 different compartments under the zipper

De verrassende Billy heeft onder de rits maar liefst 

drie verschillende opbergvakken waarvan in de  

buitenste vakken volop insteekvakjes voor je bank-

passen, het middenvak is afsluitbaar d.m.v.  

een rits. De Billy wordt geleverd met een effen pols-

band en een lange, verstelbare schouderband,  

allebei afneembaar. De voorkant is uitgerust met 

een snelvak met rits en aan de zijkant prijkt een  

afneembare kwast.

BILLY

e 79,95   Afmetingen  23 x 13 x 4 cm   Artikelnummer  3000 

In Camel, Cacao, Aubergine, Blue, Green, Elephant Grey, Black  
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BINK STYLE 
Chabo with 2 zip pockets under the flap

Handige crossbody tas met twee vakken onder de flap. De 

overslag sluit d.m.v. een magneetsluiting. Onder de flap heeft de 

Bink Style twee ruime vakken met rits waarvan de achterste 3 

insteekvakken heeft voor bankpasjes. De tas wordt geleverd met 

een lange effen afneembare schouder- en gevlochten polsband. 

e 69,95   Afmetingen  21 x 15 x 2 cm   Artikelnummer 4000

Beide in Camel, 

Cacao,  Aubergine, 

Elephant Grey, Green

and Black

ZIGGY
Handy size Chabo with envelope flap and tassel

De Ziggy heeft een envelop flap welke sluit d.m.v. een  

magneetsluiting. Onder de flap heeft hij een rits- en een  

insteekvak voorop en aan de binnenzijde heeft hij een  

extra zijvak met rits. De Ziggy wordt geleverd met een   

lange verstelbare, afneembare schouderband.

 e 49,95  Afmetingen  21 x 14 x 4 cm

Artikelnummer 5000
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LITTLE 
BINK
Small sized Chabo with a long  

adjustable shoulder strap and  

a loop to wear on your belt

De little Bink heeft een lange  

verstelbare schouderband,  

een rits onder de flap en een 

kwastje aan de zijkant en  

2 lussen aan de achterzijde  

waardoor je hem ook aan je 

broekriem kunt dragen.  

Aan de binnenzijde ook een  

zijvakje met rits.

e 39,95 

In Sand, Camel, Cacao, 

Aubergine, Elephant Grey,

Green, , Black

Afmetingen  18 x 13 cm

Artikelnummer  14000
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LOLA 
WALLET
Handy compact wallet for in your Chabo bag

Deze Lola wallet stop je makkelijk in je Chabo,  

is groot genoeg om alles mee te nemen en klein 

genoeg voor in vrijwel iedere tas. De Lola heeft een 

druksluiting en 8 insteekvakken voor je pasjes.  

Alles overzichtelijk en bij de hand, hij heeft een  

apart kleingeld  compartiment met ritssluiting en  

2 vakken voor papiergeld.

OX WALLET
Small compact wallet

Deze Ox wallet stop je makkelijk in je Chabo, is groot  

genoeg om alles mee te nemen en klein genoeg voor

in vrijwel iedere tas.

De Ox wallet heeft 2 ritsvakken waarvan de voorste een 

heel handig opbergsysteem heeft voor je pasjes!  

Hij bestaat uit negen vakjes en je pasje kunnen er rechtop 

in. Onder de tweede rits vind je 2 compartimenten voor 

o.a. je kleingeld. Achterop vind je nog een extra ritsvakje.

e 39,95
In Camel,  Elephant Grey, Cacao, Black
Afmetingen  9,5 x 12 cm

Artikelnummer  42000

e 49,95
In Black 

Hardware  Gold 

Artikelnummer  700

Afmetingen  10 x 8 x 4 cm
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CARDS & 
COINS 
WALLET

 e 19,95 

In Sand, Camel, Cacao, Red, Aubergine, 

Green, Elephant Grey, Blue, Black

Afmetingen  15 x 9 cm

Artikelnummer  100

Handy card holder for in your Chabo bag to go

Deze cards & coins stop je makkelijk in je  

Chabo als je bijvoorbeeld van tas wisselt, 

hij heeft een ritssluiting en bovenop 7

insteekvakken voor je pasjes. 

Alles overzichtelijk en bij de hand.
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CIRCLE 
BAG

e 89,95  In Camel cow, Black cow   

Doorsnede 20,5 cm

Artikelnummer 41000

Round crossbody bag with 

fashionable chain handle

De Circle bag heeft aan de  

voorkant een insteekvak en heeft  

2 verschillende ritsvakken waarvan 

in de voorste een insteekvak en in de 

achterste een vak met ritssluiting. 

Het hengsel is verstelbaar en heeft 

opvallende brushed schakels.  

Aan de zijkant heeft de Circle bag  

een afneembare kwast.
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Contact: Tel. +31 (0)850 215 711    

info@chabobags.com   www.chabobags.com 

Showroom: E4U Trasmolenlaan 5 - 3447 GZ Woerden


