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Borinot és un maletí que facilita les zones de treball per a gent en constant 
moviment. Gràcies a la seva carcassa dura per un cantó i al coixí adaptable de 
l’altre, permet múltiples maneres de treballar còmodament a diferents indrets.

La part tova, de coixí, està feta amb un farcit de boletes de porexpan que 
s’adapten a tot tipus de cames i superfícies on solem treballar. La part rígida feta 
de PVC escumat permet arrepenjar l’ordinador, la llibreta, un llibre o qualsevol eina 
que necessitem fent que l’utilització d’aquests sigui més còmode i fàcil que si 
treballéssim tant sols amb un coixí. També aïlla l’escalfor de l’ordinador evitant que 
ens cremem les cames.

A tot això, hi afegim que Borinot és un maletí que ens permet guardar un munt 
d’elements al seu interior quedant molt ben protegits per la carcassa dura i el 
revestiment tou de gran gruix.
Un producte d’aquestes característiques és molt adient ja que avui en dia la gent 
es mou molt més que abans i gairebé tothom disposa d’ordinadors portàtils.



Moltes vegades voldríem treballar mentre esperem a algun lloc, o mentre viatgem 
al tren o al bus però se’ns fa difícil per la falta d’espai i l’incomoditat que sol haver-
hi a aquests llocs. També es fa feixuc l’haver de dur diferents bosses per 
emmagatzemar tot el que necessitem a l’hora de treballar, és per això que Borinot 
disposa d’una bossa molt ample on poder guardar l’ordinador, el ratolí, el 
carregador i tot allò que podem arribar a necessitar per treballar còmodament; en 
una sola bossa.
Al mercat podem trobar moltes taules de treball i infinits maletins, però fins a dia 
d’avui no trobem cap combinació d’aquests dos, com el que proposa Borinot. 
Amb un disseny resistent i elegant Borinot aconsegueix que treballar a qualsevol 
zona es torni increïblement còmode i fàcil!


