
LUGGAGE



Compac luggage is gemaakt  

van high performance  

materialen en military grade 

componenten. Samen creëren 

zij een georganiseerd, sterk,  

lichtgewicht en duurzaam  

luggage systeem.



CARRYALL’S





5

CODE_KLUG29

De Compac Small Carryall is gericht op 
de visser die kortere sessies vist. De 
modulaire vakken zijn perfect te combi-
neren met de Compac range EVA pou-
ches en bieden plaats aan een 110 of 
twee 100’s (niet inbegrepen).

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Versterkte waterproof base 

• Bovenzijde kan als bivvy tafel  
gebruikt worden 

• Vijf externe vakken

• Intern opbergvak in de deksel

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

CARRYALL SMALL

AFMETINGEN 
48CM X 33CM X 27CM
 
 
AFMETINGEN BINNENZIJDE 
32CM X 24CM X 27CM 
20 LITER
 
 
RRP: €69,95

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

110

OF

1 x
COMPAC

125

OF

2 x
COMPAC

100

COMPAC 
125 

KLUG02



6De Compac Medium Carryall is gericht 
op de visser die kortere sessies vist.  
De modulaire vakken zijn perfect te 
combineren met de Compac range EVA 
pouches en bieden plaats aan een 110 
of twee 100’s (niet inbegrepen).

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Versterkte waterproof base 

• Bovenzijde kan als bivvy tafel  
gebruikt worden 

• Vijf externe vakken

• Intern opbergvak in de deksel

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG30

CARRYALL MEDIUM

AFMETINGEN 
53CM X 40CM X 27CM
 
 
AFMETINGEN BINNENZIJDE 
35CM X 29CM X 27CM 
28 LITER
 
 
RRP: €74,95

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
125 

KLUG02

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

110

OF

1 x
COMPAC

125

OF

2 x
COMPAC

100
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CARRYALL LARGE

De Compac Large Carryall is gericht 
op de visser die langere sessies vist. 
De modulaire vakken zijn perfect te 
combineren met de Compac range EVA 
pouches en bieden plaats aan een 140, 
twee 100s of een 110 met een 100  
(niet inbegrepen).

CODE_KLUG31

AFMETINGEN 
53CM X 35CM X 33CM
 
 
AFMETINGEN BINNENZIJDE 
38CM X 23CM X 33CM 
30 LITER
 
 
RRP: €79,95

COMPAC 
140 

KLUG03

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

1 x
COMPAC

140

OF

2 x
COMPAC

100

OF

1 x
COMPAC

100
+

COMPAC
110

• Duurzaam en water afstotend materiaal 

• Versterkte waterproof base 

• Bovenzijde kan als bivvy tafel gebruikt worden 

• Vijf externe vakken

• Intern opbergvak in de deksel

• Verwijderbare gevoerde 
schouderband

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud



8De Compac X-Large Carryall is gericht 
op de visser die langere sessies vist. 
De modulaire vakken zijn perfect te 
combineren met de Compac range EVA 
pouches en bieden plaats aan een 140, 
twee 100s of een 110 met een 100  
(niet inbegrepen).

CODE_KLUG32

CARRYALL X-LARGE

AFMETINGEN 
62CM X 47CM X 33CM
 
 
AFMETINGEN BINNENZIJDE 
45CM X 33CM X 33CM 
50 LITER
 
 
RRP: €89,95

COMPAC 
140 

KLUG03

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

• Duurzaam en water afstotend materiaal 

• Versterkte waterproof base 

• Bovenzijde kan als bivvy tafel gebruikt worden 

• Vijf externe vakken

• Intern opbergvak in de deksel

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud
1 x

COMPAC
140

OF

2 x
COMPAC

100

OF

1 x
COMPAC

100
+

COMPAC
110



9De Compac Rucksack 45 zorgt voor een 
overvloed aan interne opbergmoge-
lijkheden. Vier modulaire zijvakken zijn 
ontworpen om de Compac 100 en 110 
EVA pouches te complementeren. Het 
voorste vak is perfect op maat voor een 
Tackle Box en helpt zo om ruimte vrij te 
houden in het hoofd compartiment.

• 45 liter capaciteit

• Duurzaam en water afstotend 
materiaal

• Versterkte waterproof base 

• Volledig gevoerd achterpaneel 

• Vijf externe vakken

• Intern vak met ritssluiting 

• Versterkte draag grepen

• Heavy-duty rits

• Eenvoudig schoon te vegen voering

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG39

RUCKSACK 45

AFMETINGEN 
45CM X 42CM X 32CM
 
 
AFMETINGEN BINNENZIJDE 
31CM X 42CM X 24CM
 
 
RRP: €79,95

COMPAC
100

1 x
COMPAC

110

OF

1 x
COMPAC

125

1 x
COMPAC

110

OF

1 x
COMPAC

125

1 x
TACKLE

BOX

TACKLE 
BOX 

KBOX6

COMPAC 
110 

KLUG17

COMPAC 
100 

KLUG01

COMPAC
100

COMPAC 
125 

KLUG02



ROD HOLDALL’SROD HOLDALL’S





12De Compac Three Rod Holdall  
is ontworpen om drie opgetuigde  
hengels en molens te vervoeren. Hij is 
volledig gevoerd en geeft op een  
compacte manier bescherming aan 10ft 
hengels. Twee extra hengels kunnen aan 
de buitenzijde bevestigd worden. Dit kan 
zowel met als zonder een rod sleeve.
Drie externe vakken langs de achterzijde 
van het foedraal geven het stevigheid en 
bieden extra opbergmogelijkheden voor 
netten, stormpalen en banksticks.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Ontworpen voor grote molens  
en 50mm startogen

• Alle hengels en molens worden van 
elkaar gescheiden

• Vakken aan de achterzijde voor 
stormpalen, banksticks en netten

• Versterkte waterproof base

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband 

• Discreet opbergvak voor werplood

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG51

AFMETINGEN 
163CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €94,95

3 ROD HOLDALL 10FT
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CODE_KLUG33

De Compac Two Rod Holdall is ontwor-
pen om twee opgetuigde hengels en 
molens te vervoeren. Hij is volledig ge-
voerd en geeft op een compacte manier 
bescherming aan 12ft hengels. Twee 
extra hengels kunnen aan de buitenzijde 
bevestigd worden. Dit kan zowel met als 
zonder een rod sleeve. 
Drie externe vakken langs de achterzijde 
van het foedraal geven het stevigheid en 
bieden extra opbergmogelijkheden voor 
netten, stormpalen en banksticks.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Ontworpen voor grote molens  
en 50mm startogen

• Alle hengels en molens worden  
van elkaar gescheiden

• Vakken aan de achterzijde voor 
stormpalen, banksticks en netten

• Versterkte waterproof base

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband 

• Discreet opbergvak voor werplood

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

AFMETINGEN 
200CM X 25CM X 13CM
 
 
RRP: €89,95

2 ROD HOLDALL 12FT



14De Compac Three Rod Holdall is ont-
worpen om drie opgetuigde hengels en 
molens te vervoeren. Hij is volledig ge-
voerd en geeft op een compacte manier 
bescherming aan 12ft hengels. Twee 
extra hengels kunnen aan de buitenzijde 
bevestigd worden. Dit kan zowel met als 
zonder een rod sleeve.
Drie externe vakken langs de achterzijde 
van het foedraal geven het stevigheid en 
bieden extra opbergmogelijkheden voor 
netten, stormpalen en banksticks.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Ontworpen voor grote molens  
en 50mm startogen

• Alle hengels en molens worden  
van elkaar gescheiden

• Vakken aan de achterzijde voor 
stormpalen, banksticks en netten

• Versterkte waterproof base

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband 

• Discreet opbergvak voor werplood

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

3 ROD HOLDALL 12FT
CODE_KLUG34

AFMETINGEN 
200CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €104,95



15De Compac Five Rod Holdall is ontwor-
pen om vijf opgetuigde hengels en  
molens te vervoeren. Hij is volledig ge-
voerd en geeft op een compacte manier 
bescherming aan 12ft hengels.  
Twee extra hengels kunnen aan de bui-
tenzijde bevestigd worden. Dit kan zowel 
met als zonder een rod sleeve.
Drie externe vakken langs de achterzijde 
van het foedraal geven het stevigheid en 
bieden extra opbergmogelijkheden voor 
netten, stormpalen en banksticks.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Ontworpen voor grote molens  
en 50mm startogen

• Alle hengels en molens worden  
van elkaar gescheiden

• Vakken aan de achterzijde voor 
stormpalen, banksticks en netten

• Versterkte waterproof base

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband 

• Discreet opbergvak voor werplood

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG35

5 ROD HOLDALL 12FT

AFMETINGEN 
200CM X 30CM X 16CM
 
 
RRP: €114,95



16De Compac Three Rod Holdall is ont-
worpen om drie opgetuigde hengels en 
molens te vervoeren. Hij is volledig ge-
voerd en geeft op een compacte manier 
bescherming aan 13ft hengels. Twee 
extra hengels kunnen aan de buitenzijde 
bevestigd worden. Dit kan zowel met als 
zonder een rod sleeve.
Drie externe vakken langs de achterzijde 
van het foedraal geven het stevigheid en 
bieden extra opbergmogelijkheden voor 
netten, stormpalen en banksticks.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Ontworpen voor grote molens  
en 50mm startogen

• Alle hengels en molens worden  
van elkaar gescheiden

• Vakken aan de achterzijde voor 
stormpalen, banksticks en netten

• Versterkte waterproof base

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband 

• Discreet opbergvak voor werplood

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG52

3 ROD HOLDALL 13FT

AFMETINGEN 
212CM X 30CM X 13CM
 
 
RRP: €109,95



CODE_KLUG53

17De Compac Five Rod Holdall is ontwor-
pen om vijf opgetuigde hengels en mo-
lens te vervoeren. Hij is volledig gevoerd 
en geeft op een compacte manier be-
scherming aan 13ft hengels. Twee extra 
hengels kunnen aan de buitenzijde be-
vestigd worden. Dit kan zowel met als 
zonder een rod sleeve.
Drie externe vakken langs de achterzijde 
van het foedraal geven het stevigheid en 
bieden extra opbergmogelijkheden voor 
netten, stormpalen en banksticks.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal 

• Ontworpen voor grote molens  
en 50mm startogen

• Alle hengels en molens worden  
van elkaar gescheiden

• Vakken aan de achterzijde voor 
stormpalen, banksticks en netten

• Versterkte waterproof base

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband 

• Discreet opbergvak voor werplood

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

• Wipe-clean voering

• Exclusief inhoud

AFMETINGEN 
212CM X 30CM X 16CM
 
 
RRP: €129,95

5 ROD HOLDALL 13FT



COOL BAGS & COOLER





20De Compac Small Cool Bag is een licht-
gewicht, volledig geïsoleerde tas die 
ruimte geeft aan ongeveer 2kg aas.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Versterkte waterproof base

• Volledig geïsoleerd

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

CODE_KLUG36

COOL BAG SMALL

AFMETINGEN 
27CM X 25CM X 12CM 
8 LITER INHOUD
 
 
RRP: €25,95



21De Compac Medium Cool Bag is een 
lichtgewicht, volledig geïsoleerde tas 
voor aas en eten. De tas is voorzien van 
twee Cool Packs die perfect in de inter-
ne openingen passen en helpen om de 
inhoud langer koel te houden.
Goed voor ongeveer 10kg aas.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Versterkte waterproof base

• Volledig geïsoleerd

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

CODE_KLUG37

COOL BAG MEDIUM

AFMETINGEN 
27CM X 25CM X 18CM 
12 LITER INHOUD
 
 
RRP: €34,95



22De Compac Large Cool Bag is een licht-
gewicht, volledig geïsoleerde tas voor 
aas en eten. De tas is voorzien van twee 
Cool Packs die perfect in de interne ope-
ningen passen en helpen om de inhoud 
langer koel te houden. Goed voor onge-
veer 10 kg aas.  

• Duurzaam en water afstotend 
materiaal

• Versterkte waterproof base

• Verwijderbare gevoerde  
schouderband

• Drie externe vakken

• Voorzien van twee Cool Packs

• Volledig geïsoleerd

• Versterkte draaggrepen

• Heavy-duty rits

CODE_KLUG38

COOL BAG LARGE

AFMETINGEN 
36CM X 33CM X 26CM
 
 
AFMETINGEN BINNENZIJDE 
35CM X 27CM X 26CM 
25 LITER INHOUD
 
 
RRP: €69,95



23De Compac Cooler zorgt voor optimale 
isolatie en helpt om de inhoud tijdens 
langere sessies koel te houden.  
De deksel is voorzien van een premium 
waterproof en luchtdichte rits. Deze 
helpt om de koude lucht vast te houden 
en zorgt dat de inhoud droog blijft.  
De Cooler heeft ook grepen en een 
schouderband die het transport  
makkelijk maken.

• Materiaal buitenzijde: 
Waterproof 600D TPU shell

• Foam:  
23mm EVA isolatie foam

• Voering: 
420D TPU voering

COOLER
CODE_KLUG28

AFMETINGEN 
38CM X 29.5CM X 34CM
 
 
AFMETINGEN BINNENZIJDE 
32CM X 24CM X 27CM 
20 LITER INHOUD
 
 
RRP: €114,95



24De Compac Cool Packs zijn ontwikkeld 
om aas en eten langere tijd koel te hou-
den. Ze werken perfect in combinatie 
met de Compac Cool Bags en Cooler. 
Plaats de Cool Packs 24 uur voor de 
sessie in de vriezer. Gebruik ze in de 
Cool Bags om de inhoud koel te houden.
2 Cool Packs inbegrepen.

COOL PACKS
CODE_KLUG57

AFMETINGEN 
18.5CM X 10CM X 2CM
 
 
RRP: €9,49



ROD SLEEVES
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AFMETINGEN 
163CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €34,95

De Compac 10ft Padded Rod Sleeve 
zorgt voor maximale bescherming van 
een 10ft hengel met een 50mm startoog 
en big pit formaat molen.

• Ontworpen voor big pit formaat  
molens en een 50mm startoog

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Volledig gevoerd

• Discreet vak voor het opbergen  
van lood

• Versterkte waterproof base 

• Versterkte draag greep

• Heavy-duty rits

PADDED SLEEVE 10FT
CODE_KLUG54
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AFMETINGEN 
200CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €37,95

De Compac 12ft Padded Rod Sleeve 
zorgt voor maximale bescherming van 
een 12ft hengel met een 50mm startoog 
en big pit formaat molen.

• Ontworpen voor big pit formaat  
molens en een 50mm startoog

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Volledig gevoerd

• Discreet vak voor het opbergen  
van lood

• Versterkte waterproof base 

• Versterkte draag greep

• Heavy-duty rits

PADDED SLEEVE 12FT
CODE_KLUG44
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AFMETINGEN 
212CM X 26CM X 5CM
 
 
RRP: €39,95

De Compac 13ft Padded Rod Sleeve 
zorgt voor maximale bescherming van 
een 13ft hengel met een 50mm startoog 
en big pit formaat molen.

• Ontworpen voor big pit formaat  
molens en een 50mm startoog

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Volledig gevoerd

• Discreet vak voor het opbergen  
van lood

• Versterkte waterproof base 

• Versterkte draag greep

• Heavy-duty rits

PADDED SLEEVE 13FT
CODE_KLUG55



BAGS & POUCHES





32De Compac Small Buzz Bar Bag is een 
licht, volledig gevoerde opbergtas voor 
buzzer bars tot 18cm breed.  
De tas heeft interne schotten om de voor 
en achter buzzer bars te scheiden plus 
een groot vak in de deksel.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Volledig gevoerd

• Versterkte draaggreep

• Heavy-duty rits en pullers

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG40

BUZZ BAR BAG SMALL

AFMETINGEN 
25CM X 17CM X 8CM
 
 
RRP: €17,95



33De Compac Large Buzz Bar Bag is een 
licht, volledig gevoerde opbergtas voor 
buzzer bars tot 33cm breed.  
De tas heeft interne schotten om de voor 
en achter buzzer bars te scheiden plus 
een groot vak in de deksel.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Volledig gevoerd

• Versterkte draaggreep

• Heavy-duty rits en pullers

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG41

BUZZ BAR BAG LARGE

AFMETINGEN 
40CM X 17CM X 8CM
 
 
RRP: €23,95



34De Compac Gas Canister Jacket isoleert 
‘500’ formaat gasbusjes tegen de ele-
menten en versterkt zo de werking van 
de gasbrander. Vakjes voor een lepel en 
aansteker zorgen dat deze binnen bereik 
blijven.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Volledig geisoleerd

• Lepel & aansteker vakken

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG49

GAS JACKET

AFMETINGEN 
11CM X 11CM X 15CM
 
 
RRP: €13,95



35De Compac Scales Pouch is een licht 
gewicht, volledig gevoerde tas voor  
klokunsters.

• Duurzaam en water afstotend  
materiaal

• Volledig gevoerd

• Versterkte greep

• Heavy-duty rits pullers

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG50

SCALE POUCH

AFMETINGEN 
30CM X 20CM X 6CM
 
 
RRP: €14,95



36De Compac Small Dry Bag heeft een 
oprol design en gesealde naden.  
Hij is volledig waterproof en ideaal  
voor het bewaren van reservekleding  
en waadpakken.

• Volledig waterproof

• Gesealde naden

• Rol sluiting

• Versterkte draaggrepen 

• Exclusief inhoud

CODE_KLUG56

DRY BAG SMALL

AFMETINGEN 
25CM X 25CM X 30CM 
20 LITER INHOUD
 
 
RRP: €28,95
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