
 

Англійська торгова марка, яка створює шкіряні чоловічі сумки, портфелі, портмоне та           
аксесуари, не біжить за модою. Вона її диктує. Логотип бренду зрозумілий ― розкіш             
натуральної шкіри та нічого зайвого. 
 
Товари від Бексгілл поєднують вишуканість та функціональність. Сьогодні світ         
різноманітний. Чоловічий месенджер в стилі вінтажної розкоші можна зустріти і в           
ділових районах європейських столиць, і в людних метрополітенах азіатських міст.  
 

Портфелі  Bexhill 
Класичний дизайн, строгі форми та стримані кольори. Портфелі Бексгілл         
символізують собою все, що пов'язане з діловим стилем успішного чоловіка. Тут           
знайдеться місце для важливих документів, особистих речей та необхідних аксесуарів.  

Месенджери Bexhill 
Така річ необхідна кожному на щодень. Невелика чоловіча сумка з ременем через            
плече пасує як до джинсів, так і до ділового костюму. Надійні замки, багато відділень,              
оптимальний розмір. Все необхідне для комфортного користування. 
 

Поясні сумки  Bexhill 
Гаманець, ключі, телефон, записник повинні завжди бути під рукою, навіть якщо ви            
просто відправились на прогулянку. Зручна невелика сумка, що кріпиться на поясі           
стане в нагоді. А стильний аксесуар від бренду Бексгілл ще й підкреслить ваш статус. 
 

Рюкзаки Bexhill 
Ексклюзивний шкіряний рюкзак вмістить все необхідне, зручний на кожен день та           
підійде для невеликої подорожі. Міцні замки та надійні шви ― запорука довгого            
користування. Він стане вашим улюбленим аксесуаром. 
 

Портмоне Bexhill 
Гроші люблять порядок. Тому їх потрібно зберігати в шкіряному портмоне від бренду            
Бексгілл. Тут достатньо місця для банківських карток, візиток та єдиної фотографії.           
Справжній чоловічий аксесуар. 
 



 

Сумки Bexhill 
Різноманітні за розміром та ексклюзивні за стилем. Від невеликих зручних щоденних           
моделей до містких дорожніх сумок. Надійні та міцні, витримають багато подорожей.  
 
 

Особливості товарів бренду Bexhil  
● Натуральна шкіра з тертим видом. 
● Надійне з'єднання елементів.  
● Всі сумки, рюкзаки і портфелі Бексгілл місткі та зручні.  
● Дизайн кожної речі продуманий до дрібниць. 

 
Купити шкіряні сумки Bexhill в інтернет-магазині TheMan.ua можна просто зараз.          
Створіть свій справжній образ разом з нами. Ви можете вибрати зручний спосіб оплати             
та замовити доставку у ваше місто. Ексклюзивні аксесуари Bexhill чекають на           
справжніх чоловіків. Чекають на вас. 
 


