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Kolorowa ochrona MacBooka oraz iPhone

Są wodoodporne, wykonywane ręcznie i posiadają 99 lat gwarancji. Pasują 

do popularnego iPhone oraz MacBook’a firmy Apple. Najnowszą kolekcję 

kolorowych toreb i etui popularnej firmy Crumpler, można już kupić w 

Polsce. Jej oficjalnym dystrybutorem jest iSource.   

Produkty marki Crumpler to jedne z najlepiej sprzedających się akcesoriów do 

komputerów Mac. Nic dziwnego – dzięki dbałości o wykonanie i swojej kolorystyce 

nadają one laptopom wyjątkowego charakteru. 

Nowe kolekcje toreb Crumpler to m.in. Gumb Bush, Ugly Divorce, Friday Nylons i 

Golden Dig. Wszystkie z nich zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów – 

m.in. nylonu 1000D Chicken Tex Supreme. Materiał doskonale zabezpiecza przed 

wodą 

i zabrudzeniami, dzięki czemu nasz laptop pozostanie bezpieczny podczas wakacyjnej 

podróży niezależnie od pogody, a sama torba nie straci na wyglądzie.

Specjalne kieszenie toreb ochronią również akcesoria, kable i płyty CD. Wszystkie 

modele wyposażone są także w mniejsze, zewnętrzne kieszenie zapinane na suwak 

oraz liczne przegródki oraz kieszonki. Każda torba posiada również dodatkową 

kieszeń oddzieloną usztywnioną przegrodą, na ważniejsze dokumenty w formacie A4.

Torby posiadają zewnętrzne uchwyty do przymocowania mniejszych toreb, a także 



dodatkowy pasek, który działa jak stabilizator i sprawia, że torba nie przemieszcza 

się i stabilnie trzyma się na plecach. Tył każdej torby jest profilowany, aby zapewnić 

jak największą wygodę podczas noszenia. Komfort podróżowania gwarantują 

dodatkowo regulowane paski z miękkim naramiennikiem. 

iSource wprowadził także praktyczne etui dla wszystkich modeli komputerów Apple – 

Gimp Air i Gimp Wide oraz akcesoria do najnowszego modelu telefonu Apple. 

Kolekcja etui Culchie w sześciu kolorach pasuje także do starszego modelu iPhone. 

Jednak letnie nowości to nie wszystko. W związku z ich premierą na polskim rynku, 

wybrane starsze modele toreb (m.in. Boomer) można teraz kupić w znacznie 

lepszych, niższych cenach. Zależnie od wielkości, kosztują one teraz od 99 do 119 zł.

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki 

znajdują się rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników 

indywidualnych oraz osób i firm, które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się 

projektowaniem i tworzeniem treści multimedialnych. iSource dostarcza także rozwiązania dla 

małych i średnich firm oraz profesjonalne systemy dla korporacji.  Obok produktów Apple, 

portolio iSource obejmuje również marki komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, Parallels, 

Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, Lacie, oraz MacAlly. Głównym akcjonariuszem spółki 

jest fundusz typu private equity AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

zarządzany przez AKJ Investment TFI S.A.
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