




Våre pakkekuber/poser er perfekte for 
å holde orden i kofferten og kommer i tre 
ulike størrelser og flere varianter.

Bli begeistret for din neste tur med den fine 
reisetoalettvesken.

Med sitt reisetema-stoff og praktiske 
nettrom inneholder denne toalettmappen 5 

rom: 3 små lommer og 2 større lommer 
med glidelås. Inkluderer en krok for enkel 

oppheng på veien.

Reis med stil med denne 
sammenleggbare baggen. Praktisk og 
stilig, denne ultralette og superbestandige 
baggen har polyesterstoff med reisetema, 
2 praktiske håndtak og glidelåslukking, 
som kan pakkes ned når den ikke er i 
bruk. Utstyrt med håndtak og bakre 
festebånd

Legami Zipper Pouch – en liten 
veske for alle dine essensielle 
gjenstander.Hvorfor ikke bruke 

den til å lagre passet og 
boardingkortet ditt?

VINPOSE – til å beskytte 
favorittvinen i kofferten ☺

Stropp som er ideell for å feste jakker, paraplyer eller 
ekstra shopping på utsiden av en veske eller koffert.
•Sikker og praktisk bagklips
•Fester ekstra eiendeler til enhver veske/bag
•Ideell for jakker og paraplyer
•Hands-free for en mer behagelig reise

Kompresjonsposer gjør organiseringen av utstyr 
og klær betydelig enklere og mer oversiktelig. Om 
du i tillegg har mulighet til å komprimere det får 

du pakket det mindre og få mer plass i kofferten.



Oppblåsbar, memory eller micro beans? 
Hvilken er din favoritt for å holde deg 

komfortabel på reisen? 

Barnas Favoritt!! Kosepute som man kan 
stikke hendene i og hvile på!

Bestselger



Gjør reisen komfortabel med Mini 
Reisepute i Memory Foam. Liten og
bærbar med et avtagbart og
maskinvaskbart trekk, Puten gir god 
nakkestøtte på lange reiser.  

NAP Queen er en stilig og supermyk sovemaske. Hvis du har en lang 

reise foran deg eller har problemer med å sove når du er borte fra hjemmet, 
vil denne øyemasken hjelpe deg med å ta en lur når du trenger det. Utstyrt 
med en justerbar elastisk feste for enkelhet og komfort. 

SLEEP MASK Sovemasken er det ideelle tilbehøret 

enten når du reiser, skal sove i din egen seng eller et 
annet sted hvor du trenger å hvile.
Den er meget behagelig da den er laget av bomull.
Den er justerbar med elastisk borrelås.





1. Slipp svindyr overvekt når du reiser med å 
investere i Legami sin digitale bagasjevekt.
Den er liten og hendig og kan enkelt tas 
med på reisen. Utformet med praktiske 
håndtak og enkel avlesning av vekten. Heng 
vekten på håndtaket på kofferten og sjekke 
kiloene. Mulig du må ta av et par?
Bagasjevekten veier opptil 50 kg. 

2. Bagasjelapper for reisevesken! 
Med denne pene bagasjelappen på 
reisevesken er sjansen større for at får igjen 
vesken din hvis den mot formodning skulle 
komme bort. Vi har bagsjelapper i mange 
farger og varianter.

3. Hold reisegarderoben din krøllfri med 
Legami Mini Travel Iron. Utstyrt med et 
sammenleggbart håndtak og attraktivt 
bensinblått deksel, vil denne dyrebare 
dingsen ta opp svært lite plass i kofferten 
din. Du vil aldri reise uten.

4. Dokumentholder fra Legami kommer i en 
serie med produkter som ID tag, passholder 
og bagasjestropp i trendy farger.
Reisemappen er ekstra sikker ved at den har 
RFID blokkering, slik at ikke dine personlige 
data ikke kan bli stjålet ved skimming.



5. Fine flasker i stål som holder på 
drikken kaldt i 24 timer. Perfekt til å 
ha med på reisen. Husk at den må 
være tom gjennom 
sikkerhetskontrollen. Fyll den opp i 
en av vannfontene som du finner 
inne på flyplassen. 

6. Gel øyemaske som er perfekt å ha etter en lang 
dag med shopping! Den kan bli brukt både varm 
og kald- Perfekt på reisen , litt avkjøling eller 
varme over øyene kan gjøre det lettere for deg å 
sovne. 

7. Forbered deg på regn uansett hvor 
du går med mini paraply i vesken. Flere 
varianter.

8. De magnetiske spillene fra The 
Purple Cow er perfekte å ha med på 
reise. De tar liten plass og gjør 
ventetiden bedre. Spillene er 
magnetiske og brikkene holder seg på 
plass. De kan dermed brukes på flyet, 
i bilen, båten og toget. Ta med i 
vesken når du er fremme og fortsett 
spillet ved cafebordet.  



Unngå å ta feil koffert på travle 
reiseterminaler ved å tilpasse bagasjen 
din med synlige bagasjestropper. Den 
er laget av slitesterkt stoff og har en 
stor robust spenne som er laget for å 
vare. Fullt justerbar og designet for å 
passe de fleste kofferter. 
Stroppen forhindrer at kofferten åpnes 
ved et uhell under transport.

SIKKERHET
BESTE KJØP TIL REISEN

BAGASJESTROPP SKJULT PENGEPUNG

RFID LOMMEBOK DIGITAL LÅS m/TSA
Solid, trygg og sikker TSA-akseptert 
digitallås som sikrer dine eiendeler på 
reisen. De er designet for å passe all bagasje 
med glidelås. Disse bagasjelåsene er ideelle 
for reiser til USA, slik at amerikansk 
sikkerhetspersonell kan undersøke bagasjen 
uten å skade kofferten eller låsen.

En enkel og effektiv måte å holde deg 
og dine data trygge! Med skimming
som et økende problem, er en bedre 
beskyttelse av kredittkort og 
identitetskort verdt å vurdere. Den 
finnes i mange varianter i både skinn 
og polyester. 

Denne lille pengepungen gjør at 
kleptomanen ikke får tak i verdisakene dine.
Diskret og sikker lommebok som festes 
med klips i linningen på klærne eller på 
belte. Det er plass til penger og et par 
kredittkort. Ingen behov for lommer for å ta 
med penger og kort





Den store blomstrede Makeup Queen-
sminkepungen fra Legami har plass til 
sminken og alt tilbehøret som du trenger. 

BEAUTY BAG

SMYKKESKRIN

Oppbevar smykkene dine på tur med 
dette nydelige reisesmykkeskrinet fra 
Legami.  Det er utstyrt med tre 
forskjellige rom med mykt fløyelsfor
for ringer, armbånd og halskjeder. 

KJØLENDE ØYEPADS

Ta vare på deg selv med "ME TIME" 
hårbånd fra Legami.
Hver gang du vil ta sminken på eller ta 
den av, gi deg selv en ansiktsbehandling 
eller påføre en maske, bare ta på 
pannebåndet for å trekke håret tilbake.

Plasser disse forfriskende og gjenbrukbare 
øyeputene på slitne lokk og la deg selv 
slappe av. Bare la putene stå i kjøleskapet 
i et par timer, og legg dem deretter på i 10 
minutter for å friske opp og berolige 
øyeområdet.

HÅRBÅND ME TIME



Sammenleggbart lommespeil 
som man kan sjekke at 
sminken sitter i løpet av dagen!

Ørepropper gir god 
støydemping og 
beskyttelse for ørene ved 
snorking, høy musikk, 
svømming, flyreiser og 
annen støy.

Antibac ® desinfeksjon er 
utviklet for å ha størst mulig 
effekt på bakterier, virus og 
gjærsopp, samtidig som den 
skal skåne huden mest mulig.

Sammenleggbar vifte er kjekk å 
ha tilgjengelig på varme dager!

Med parfymeflakong kan du 
alltid ha med yndlingsparfymen 
din. Passer til alle typer parfyme 
og aftershave. 

Ekstra lys som festes på 
mobilen så du alltid er klar for å 
ta magsike selfies..

Hårete sveis? Sørg for å ha med 
børste, tørrshampoo og hårspray 
i vesken. 

Med nødlader i vesken har du 
alltid strøm på mobilen!

Har du opplevd at det kan være 
vanskelig å finne ting i vesken 
din? Du er ikke alene,! Legami
sine fine punger gjør det enkelt å 
holde ordren i vesken. 

Alltid freshe negler med 
neglefiler Legami!

Sammeleggbart lommespeil



Skross er et sveitsisk selskap som står for kvalitet, funksjonalitet og 
sikkerhet. Alle adapterene er produsert i Sveits.

Sjekk ut handysizenordic.no for mer informasjon.

https://www.handysizenordic.no/category/merker/skross-85


Hold orden på ladere, adaptere og annet tech utstyr når du er på 
reise! Travelon har flere pakkesystemer i forskjellige varianter og 
størrelser som passer til nettopp dette.

Gå aldri tom for strøm på 
mbilen med nødlader i 

bagasjen. 

Ladekabel 6 i 1 med nøkkelring fra Legami har det du trenger.
Ved å kombinere seks forskjellige kabler i en, lader den alle 
enhetene dine og lar deg til og med synkronisere data mellom 
smarttelefonen og den bærbare datamaskinen.

Pump Up the volume! 
Kjekk liten høyttaler som 
også tar selfies!

Med veggstøpsel og 
ladekabler får man ladet 
alt man trenger på reisen. 
Finnes i mange varianter 
og varemerker!

Hold deg trådløs, hold kontakten og lytt til opptil 20 
timer med favorittmusikken din med Pop Buds. De 
har et moderne, elegant design med musikk kontroll  
og stemmeassistent!


