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 LOOKBOOK SPRING/SUMMER 2021

BAGS & MORE



10 Jaar Chabo, wat een mijlpaal! 
Chabo is mijn kind dat ik heb zien opgroeien met 
voorzichtige stappen tot een volwaardig en  
volwassen merk, met een brede collectie tassen en 
sinds kort een mooie fashion lijn van leren jassen. 

Ons uitgangspunt voor de Chabo’s is dat ze  
fashionable en toch basic zijn. Iedere collectie  
zoeken we weer naar deze balans, naar de  
perfecte combinatie. Naast fashion design is er  
ook oog voor duurzaamheid, zowel in het product  
als in de relaties die we aangaan met onze partners. 
We werken alleen samen met gecertificeerde 
leveranciers met oog en respect voor het milieu 
en de leef- en arbeidsomstandigheden in India en 
Indonesië.

Heel veel dank aan alle Chabo dealers in binnen- 
en buitenland, Chabo fans en liefhebbers voor de 
afgelopen 10 jaar, mede dankzij jullie is Chabo groot 
geworden! Vol energie en vertrouwen gaan we op 
naar het volgende jubileum, proost!

Veel plezier met het selecteren van jouw Chabo uit 
deze SS2021collectie!

Alle liefs, Vera

10 years of Chabo, what a milestone!
Chabo is my baby that I’ve seen grow, with 
cautious steps, into a full-fledged and mature 
brand. We have a wide collection of bags and 
more recently a beautiful fashion line of leather 
jackets. 

Chabo is first and foremost fashionable,  
yet basic. We search for this balance in every 
collection we create; the perfect combination. 
Besides fashion design, there is also an eye  
for sustainability, both in the product and the 
relationship we enter into with our partners.  
We only work with certified suppliers who have 
an eye and respect for the environment and 
living and working conditions in India and  
Indonesia. Many thanks to all Chabo dealers  
at home and abroad, Chabo fans and  
enthusiasts for the past 10 years. Thanks in  
part to you, Chabo has grown up! Full of energy 
and confidence we are looking forward to the 
next anniversary. Cheers!
 
Have fun selecting your Chabo from this SS2021 
collection!
 
With love, Vera

10 JAAR CHABO BAGS  

LOOKBOOK  FALL 2015 LOOKBOOK WINTER 2015 LOOKBOOK  FALL 2016

Lookbook-Fall-2.indd   1 22-08-16   10:15

LOOKBOOK  SUMMER 2017

L
O

O
K

B
O

O
K

  
FA

L
L

 2
01

7

L
O

O
K

B
O

O
K

  
S

P
R

IN
G

/S
U

M
M

E
R

 2
01

8

FALL 2018

Summer 2019

FALL/WINTER 2019

SPRING/SUMMER 2020  I  1

LOOKBOOK SPRING/SUMMER 2020

BAGS & MORE

SPRING/SUMMER 2020  I  1

LOOKBOOK FALL/WINTER 2020

BAGS & MORE

L
O

O
K

B
O

O
K

 S
P

R
IN

G
/S

U
M

M
E

R
 2

02
1 

 M
ET

 D
AN

K
 A

AN
: M

O
D

EL
: E

VY
 M

AR
K

O
VI

TS
  F

OT
O

G
R

AA
F:

 G
ER

TJ
AN

 V
AN

 G
EE

R
EN

ST
EI

N
  V

IS
AG

IE
: 

M
AR

LO
ES

 B
O

VE
LA

N
D

ER
  K

LE
D

IN
G

: F
AL

C
O

N
 F

AS
H

IO
N

 W
O

ER
D

EN
  S

CH
O

EN
EN

: T
EL

K
AM

P 
W

O
ER

D
EN

v.l.n.r. Mariette, Vera, Marijke & Astrid



SPRING/SUMMER 2021  I  54 

Beautiful, soft leather, blazer model 

jacket

Leren colbert van super zacht lams leer

Dit prachtige leren jasje van 100%  

lamsleer valt bijzonder soepel.  

De Nina heeft een mooie reverskraag, 

slanke pasvorm en sluit met 2 knopen. 

2 kleine klepzakken en drie knopen op 

de mouw zodat je deze nog wijder kunt 

maken en eventueel nog om kunt slaan.

e 249,95

In Sand, Camel, Black

Size 36, 38, 40, 42, 44 

Artikelnummer 67000

LEATHER 
JACKET 
NINA



SPRING/SUMMER 2021  I  76 

Easy going leather jacket blouse with 

buttons

Leren Jasje van super zacht lams leer

Dit mooie jasje van 100% super zacht 

lamsleer draag je als een tweede huid. 

Door het zachte leer valt hij bijzonder 

soepel. De Coco heeft de uitstraling van 

een blouse. Het jasje is mooi gevoerd. 

De Coco sluit d.m.v drukknopen.  

Ook heeft hij 2 klepzakken op de borst 

en 2 steekzakken.

e 249,95

In Sand, Camel, Black

Size 36, 38, 40, 42, 44 

Artikelnummer 65000

LEATHER 
JACKET 
COCO
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Soft, overknee, “A line” skirt in three 

colors

Leren rok van super zacht lams leer

Deze mooie A- lijn rok van 100% super 

zacht lamsleer draag je als een tweede 

huid. Door het zachte leer valt hij  

bijzonder soepel. De lengte is net over 

de knie en de Cicely sluit d.m.v. een rits 

midden achter.

e 199,95

In Sand, Camel, Black

Size 36, 38, 40, 42 

Artikelnummer 97000

LEATHER 
SKIRT 
CICELY
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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 ritszakjes 

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 ritszakjes 

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,  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 64000

MEN’S 
BIKER 
JACKET
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BARDOT

e 69,95 

In Sand , Olive, Black 

Afmetingen 22 x 18 x 3 cm 

Artikelnummer 96000

Two pocket bag, with nice panther 

lining inside  (These colors match  

with Chabo’s leather jackets)

Super mooie praktische tas met  

2 opbergvakken.

Handige crossover tas met twee vakken, 

afsluitbaar met rits.  In het achterste vak 

zit nog een extra vakje aflsluitbaar dmv 

een rits. In het voorste vak zit nog een 

insteekvak voor je telefoon. De voering 

met pantherprint geeft deze tas een 

stoere touch. De Bardot wordt geleverd 

met afneembare polsband en een lange 

verstelbare afneembare schouderband.
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Beautiful shopper with panther lining inside 

(These colors match with Chabo’s leather jackets)

Handige praktische hobo tas met een mooie  

verstelbare brede schouderband

Schoudertas met een mooie valling van stevig 

“lamb” leer met een vlak verdeling.

Aan de binnenzijde heeft de Shopper een mooie 

panther print voering wat de tas een extra stoere 

touch geeft. De tas is afsluitbaar met magneet-

sluiting en heeft èèn vak. Aan de binnenzijde  

zit een extra vakje afsluitbaar dmv een rits en  

nog 2 insteekvakjes voor de telefoon.

Deze Shopper kan ook cossover gedragen  

worden d.m.v. de lange, verstelbare extra  

meegeleverde schouderband.

 23

SHOPPER
LUCY

e 119,95  

In Sand, Olive, Black

Afmetingen 37 x 31 x 15 cm

Artikelnummer 95000
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AMY
CROCO

 e 129,95 

In Sand, Camel, Black

Afmetingen: 25 x 20 x 9,5 cm

Artikelnummer: 93000

Fahionable bag with lots of nice extra 

compartments 

Klassieke, fashionable tas met opvallende 

Croco print op de klep.

Deze mooie klassieke tas heeft een klep 

met een magneetsluiting. Onder de klep 

is de tas afsluitbaar d.m.v. een rits. Op de 

voorzijde van de tas, onder de klep zit nog 

een praktisch insteekvak.

Aan de achterzijde heeft de Amy nog een 

extra snelvak met rits. Aan de binnenzijde 

zit nog een vakje afsluitbaar met rits en 

nog een ruim insteekvak, voor eventueel je 

telefoon.
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BOWIE
Fashionable “night on the town” bag with 

extra chain handle

Handige “all-in one” crossover bag

Dit mooie crossover tasje van stevig leer is 

net even anders en heel praktisch vanwege 

de 2 vakken die afsluitbaar zijn met een rits 

bovenop. Het achterste vak heeft nog een extra 

zijvakje afsluitbaar met rits. Het  insteekvak 

met croco print aan de voorzijde van de tas 

geeft deze tas net even een stoere touch. 

De Bowie heeft een afneembare verstelbare  

leren band en wordt ook geleverd met een 

extra ketting hengsel in brushed silver.  

e 89,95

In Sand, Camel, Elephant Grey, Black

Afmetingen: 19 x 14,5 x 5,5  cm

Artikelnummer: 94000
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All in one” phone bag 

Deze Fiesta is het meest handige complete 

tasje om zowel je telefoon als geld en pasjes 

in op te bergen.

Mooi compleet en handig in gebruik dmv de 

lange verstelbare en afneembare band.

FIESTA

e 69,95 

In Sand, Camel, Elephant Grey, Black

Afmetingen 8 x 16 x 3 cm 

Artikelnummer 98000
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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.

e 79,95

In Sand, Camel, Elephant Grey, Black

Afmetingen 13 x 20 x 3 cm

Artikelnummer 76000

MOVER
Super handy crossbody bag

with plenty of storage options
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IGGY
SILVER & GOLD
Soft leather bag with long plain handle & wide strap included

Crossover tas met leren verstelbare (afneembare) band. Met als 

extra nog een fashionable stoffen band geleverd!

Deze soepele tas is afsluitbaar met een rits. De Iggy heeft 1 vak 

en aan de binnenkant nog een klein zijvak met met rits en aan de 

andere zijde nog een insteekvak, voor eventueel je telefoon.

Aan de achterzijde zit nog een snelvak afsluitbaar met rits.

e 99,95  incl. strap

Afmetingen  21 x 15 x 5 cm

Iggy Silver artikelnummer 89000

Iggy Gold artikelnummer 90000
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KIT’S 
MONROE
Big, everyday bag with lots of compartments

Stijlvolle, multifunctionele handtas die  

overal bij past.

De Kit’s Monroe is een mooie tas van stevig  

OX leer, afsluitbaar dmv een rits. 

De tas heeft opvallende leren stroken over de 

tas en een afneembare kwast aan de voorkant.

Deze mooie tas is verrassend ruim (er past een 

laptop in van 14 inch) en heeft 2 vakken aan 

de binnenkant. Aan de binnen zijde zit nog een 

extra klein vakje afsluitbaar dmv een rits.

De Kit’s Classic heeft een lange, verstelbare 

afneembare crossover band en twee kortere  

schouderbanden. Kit’s Monroe heeft nog  

2 zusjes… de Kit’s Classic en de Kit’s Sis  

met dezelfde uitstraling maar met een iets 

andere indeling.

e 169,95

In Sand, Camel,  

Elephant Grey, Black

Afmetingen:  46 x 27 x 14 cm

Artikelnummer: 92000
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The perfect work or school bag,  

with laptop compartment in the middle

Shopper & worker met extra laptopvak

Shopper van stevig OX leer met mooie vlak-

verdeling en aan de bovenzijde afsluitbaar 

dmv een rits. De Shopper heeft een extra 

apart laptopvak, geschikt voor max. 14 inch. 

en uitgerust met insteekvakken. 

De lange schouderbanden zijn afneembaar.

e 179,95

In Camel, Black

Afmetingen: 41 x 29 x 15 cm 

Artikelnummer: 9500

Incl. laptopvak voor max. 14 inch

JAGGER
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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 een klep afsluitbaar dmv een magneet. Onder de klep is de 

tas af te sluiten dmv een 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 een klep 

afsluitbaar dmv een magneet. Onder de klep is de tas af te sluiten dmv een 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



SPRING/SUMMER 2021  I  4342  I  SPRING/SUMMER 2021

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 Sand, Camel, Mushroom, Elephant Grey, Black 

Afmetingen 18 x 12 x 3 cm

Artikelnummer 83000

IVY
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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 83500

IVY STUDS



46  I  SPRING/SUMMER 2021  47

Fashionable backpack with golden hardware

Stevige, fashionable backpack met Golden  

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, Black Gold

Afmetingen 24 x 31 x 14 cm

Artikelnummer 84000

BACKPACK
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STRAP  
METAL 
& GOLD

Straps to change your Chabo’s matching 

your outfit

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

Strap multicolor Silver 

Artikelnummer 400

Strap multicolor Gold 

Artikelnummer 401

Strap white/Silver

Artikelnummer 403

Strap white/Gold 

Artikelnummer 402

Strap Black/Silver 

Artikelnummer 404
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IMAGE
LOES
Sturdy leather everyday bag

Stijlvolle stoere handtas die overal  

bij past.

Deze stijlvolle stoere tas is het  

perfecte maatje om mee te nemen 

naar elke gelegenheid. 

Het stevige leer geeft de tas een 

mooie stoere  uitstraling. De tas  

kan zowel als handtas , cross of 

schoudertas gedragen worden  

door middel van de lange  

verstelbare (afneembare) band.

De Image Loes heeft 1 vak  

afsluitbaar met rits. De tas is  

gevoerd en heeft aan de binnenzijde  

een klein  vakje afsluitbaar met rits 

en 2 vakjes voor eventueel een  

telefoon.

e 129,95  

In Sand, Olive, Black 

Afmetingen: 32 x 19,5 x 4,5

Artikelnummer: 91000
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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 hengsel.

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 Sand, 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

60 
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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

Artikelnummer 75000
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STREET OX 
FASHION

 e 139,95 

In Sand, Cacao, Blue

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 musketon-

haakje ernaast zodat je makkelijk je sleutels 

terug kunt vinden. 

STREET OX 
EASY

e 139,95 

In Sand, Camel, Black 

Afmetingen 32 x 32 x 11 cm

Artikelnummer 51000

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.
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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 Gold

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, Black Gold

Afmetingen 21 x 14 x 7 cm

Artikelnummer 79000

 e 99,95   in Black only

Afmetingen 29 x 18 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 

Monroe 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 Sand, Camel, Black, 

Black Gold

Afmetingen 21 x 27 x 10

Artikelnummer 77000



Crossbody fashionable Sadler bag with surprising  

storage compartments

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.

In Camel, Cacao, Blue, Black

Big e 99,95  Afmeting 27 x 23 cm  Artikelnummer 54000

Medium e 79,95  Afmeting 22 x 19 cm  Artikelnummer 55000

Small e 59,95  Afmeting 17,5 x 15 cm  Artikelnummer 56000  

PEPPER OX
BIG, MEDIUM & SMALL
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WORKER 
CROCO 
MADRID

 e 129,95

In Sand - Camel - Black 

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

Artikelnummer 45000

Shoulder bag with croco print , extra shoulder strap 

and a laptop compartment for a 14 inch laptop.

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

Afmetingen 42 x 32 x 8 cm

17,3 inch

Artikelnummer 9100

 

Montreal small e 179,95

Afmetingen 40 x 27 x 6 cm

15,6 inch

Artikelnummer 9200

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



Circle bag Cow Brown  and Cow Black 

e 89,95 Doorsnede 20,5 cm

Artikelnummer 41000

 7978 

COW 
BAGS
Cow skin bags are always 

beautifulSusy Studs Cow skin 

Big  30 x 21 x 7 cm e 139,95

Artikelnummer 81500

Susy Studs Cow skin 

Medium 20 x 14 x 4,5 cm e 119,95 

Artikelnummer 82500

Weekender Cow skin  52 x 30,5 cm 

e 249,95 

Artikelnummer 10100
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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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CARDS & COINS 
WALLET
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.

e 19,95   

In Sand, Camel, Cacao, Red, Aubergine, Green,  

Elephant Grey, Blue, Black

Afmetingen 15 x 9 cm  Artikelnummer 100

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.

e 39,95  In Camel, Elephant Grey, Cacao, Black  Afmetingen 9,5 x 12 cm  Artikelnummer 42000

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 49,95  In Black Hardware Gold  
 Afmetingen 10 x 8 x 4 cm  
Artikelnummer 700
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Contact: Tel. +31 (0)850 215 711  

info@chabobags.com  www.chabobags.com 

Showroom: E4U Trasmolenlaan 5 - 3447 GZ Woerden


