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V visokem poslovnem svetu se 
danes najpogosteje upora-
bljajo večje poslovne torbe 
(angl. briefcase). Izdelane so 
iz kakovostnega usnja in so 

dovolj velike tudi za prenosni računalnik. 
Za moške na pomembnih položajih je še ve-
dno najboljša izbira črna usnjena torba. So-
dobnejše in malo manj formalne so izdelane 
iz trpežnih umetnih materialov ali kombi-
nirane z usnjem.

Modna je kurirska torba 
Zelo moderne so postale tako imenovane 
kurirske torbe (angl. messenger bag). Nosi-
jo jih moški različnih starosti, od študentov 
do poslovnežev, ki jim profil dela dovoljuje 
sproščeno podobo. Izvirajo iz poštarskih 
in kurirskih torb in se zapirajo s poklopom 
v velikosti torbe. Lahko so usnjene ali iz 
drugih materialov. Nosijo se kot poštarske 
torbe čez ramo, na desnem boku. So pravo-
kotne oblike, vendar bolj široke kot visoke 

(dolge so približno 40 in visoke okoli 30 
centimetrov). Imeti morajo mehak in širok 
ročaj oziroma pas, po možnosti ergonom-
sko oblikovan, da se lepo prilega rami.

Manjše dnevne torbe 
Novo tisočletje je spet prineslo praktične 
manjše torbe za moške (angl. day bag, ca-
mera bag). Gre za manjšo različico kurir-
ske torbe. Izdelek je pravokoten – visok je 
okrog 25 in širok 20 centimetrov, primerne 

Moška torba ni  
več nujno usnjena 

Poslovni kovček s trdimi stranicami (angl. attache) je bil pred izumom prenosnega računalnika obvezen 
dodatek vsakega poslovneža. Danes imajo moški na voljo vrsto torb, med katerimi lahko izbirajo glede na svoj 
način dela in položaj. Ni treba, da je torba usnjena, lahko je izdelana iz grobega bombaža, sodobnih materialov, 

odpornih proti poškodbam, ali iz za dež neprepustnega goretexa. 

velikosti za shranjevanje denarnice, klju-
čev in še česa. Torbe take oblike so imele 
pri nas nekdaj negativen predznak in zelo 
neeleganten vzdevek, nosili so jih le redki 
moški. Novejše pa delujejo sodobno in so 
zelo uporabne, saj se nosijo čez ramo, na 
desnem boku. Enostavnega kroja, izdelane 
iz grobega usnja, so lahko zanimiv dodatek 
modernega moškega.

Torba za računalnik 
Torba, ki je prilagojena nošnji računalnika, 
ima trše stranice in mnogo različnih preda-
lov, ki omogočajo shranjevanje tudi drugih 
osebnih stvari. Za moške so običajno izde-
lane iz zanimivih tehnoloških materialov 
ali kombinirane z usnjem.

Pisemska torba za prenašanje 
dokumentov 

Pisemska torba (angl. portfolio) je name-
njena prenašanju dokumentov formata 
A4. Ozka je brez ročajev, če je širša, ima 
manjše ročaje. Nosi se pod pazduho. Obi-
čajno je usnjena in se lahko zapne z zadr-
go, kar omogoča, da se lahko popolnoma 
odpre in položi na mizo kot mapa.

Vikend torba in pilotski kovček 
Prestižna potovalna torba (angl. holdall) 
je izdelana iz usnja, ima dva srednje dol-
ga ročaja in dovolj prostora za oblačila za 
dva ali tri dni. Vikend torbe so izdelane 
tudi iz kombinacij usnja in drugih mate-
rialov, bombaža, poletne celo iz lanu. Pi-
lotski kovček je večja poslovna torba, že 
podobna potovalnemu kovčku. Stranice 
so trde, znotraj ima več predalov s trdimi 
prekati. Lahko ima celo kolesca in razte-
gljiv ročaj.

  Najbolj kakovostno usnje je napa. 
Ime je dobilo po severnokalifornijski 
dolini Napa. Izdelujejo ga iz kož govedi, 
svinj, koz in ovac. Površina pri napi 
je gladka, obdelana je zunanja, lična 
stran kože. Strojenje poteka po starem 
postopku – s kromovimi solmi ali 
sodobneje – z naravnimi rastlinskimi 
strojili (biousnje). 

  Najbolj cenjena je anilinska 
obdelava usnja, pri kateri usnje obdrži 
naravni videz lica (dlačne luknjice, 

vidne žile in nagubanost). Na tem 
usnju je videti pore, manjše kot so, bolj 
kakovostno je usnje. 

  Usnje, ki ima brušeno površino, 
je bolj občutljivo, primerno za manj 
formalne torbe in druge dodatke. Velur 
ima brušeno površino, brusi se notranja 
stran kože. 

  Nubuk je fino brušeno usnje, 
brušeno na lični strani. S tem 
dobi mehko, žametno površino; je 
kakovostnejše kot velur. 

  Semiš je izjemno mehko brušeno 
usnje, strojeno z ribjimi olji. 

  Cepljenec dobijo tako, da spodnjo 
stran debelejših kož v proizvodnem 
procesu vzdolžno prerežejo (cepijo). 
Ima lahko videz velurja ali nape. Tako 
obdelano usnje je zelo mehko in vpojno. 
Prepušča vodne hlape in zrak, ima pa 
manjšo mehansko trdnost, zato je manj 
kakovostno.

Poslovni kovček ne velja več za 
dober nakup 

Poslovni kovček (angl. attache case) v za-
četku novega tisočletja ne velja za dober 
nakup, saj deluje nesodobno, preveč kon-
servativno. Če želite kupiti črn poslovni 
kovček Sab Bond, kakršnega je nosil James 
Bond (Sean Connery) v filmu Iz Rusije z 
ljubeznijo, boste morali odšteti kar 1.495 
funtov. Swaine Adeney Brigg je blagovna 
znamka, za katero ročno izdelujejo presti-
žne moške torbe, tudi za Bonda in podobne 
moške.

Kako nositi poslovno torbo 
Torbo z ročaji držite čim bliže telesu, kar 
vam bo omogočilo pokončno hojo. Ročaje 
držite s tremi prsti (sredincem, prstancem, 
mezincem), saj takšen na-
čin omogoča pravilno 
podporo hrbta.

Visok položaj 
zahteva črno 

barvo 
Črna torba je do-
bra izbira za moške 
na visokem položaju 
v konservativnih de-
lovnih okoljih (ban-
ke, zavarovalnice, 
državni uradi). Rjava 
ali burgundsko rdeča 
je primerna za vse 
druge poslovneže, 
nadomesti jo lahko 
tudi torba iz drugih 
sodobnih materia-
lov. Slednja sicer ne 
deluje tako ugledno, 

vendar pa bolj sodobno in ustvarjalno. So-
dobna, poletna in manj formalna je torba iz 
svetlo rjavega oziroma bež usnja.

Kombinacija z obleko in čevlji 
Moški običajno ne kombinirajo torbe z 
obleko in dodatki. Če imajo možnost, lahko 
s slogom in barvo torbe kombinirajo slog in 
barvo čevljev.

Vzdrževanje usnjene torbe 
Vsako usnje potrebuje nego. Torbo iz glad-
kega usnja vsakih nekaj mesecev očistite z 
vlažno krpo in namažite s kremo za usnje v 
nevtralni barvi. Čez noč se bo vpila v usnje 
in ne bo puščala madežev na oblačilih.  

Lea Pisani, Kultura oblačenja 
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