
Camelia Roma Bag 

Pengen tas yang elegan dan klasik buat sehari-hari tapi bosan dengan model yang itu-itu 

saja?  

Mungkin Camelia Roma Bag bisa jadi pilihan kamu selanjutnya! 

Seperti namanya, tas Camelia Roma ini berasal dari Marche, Italia. Desainnya sangat klasik 

dan kontemporer jadi meskipun kamu pakai selama bertahun-tahun, modelnya tidak lekang 

oleh waktu. 

Kualitas material kulit yang digunakan pada Camelia Roma Bag juga grade-nya yang paling 

tinggi. Berikut ini beberapa produk menarik yang bisa kamu beli! 

 

Bucket Bag 

 

https://www.cameliaroma.com/en/bucket-bags/177-secchiello-in-pelle-art198.html 

Tas bucket lucu berbahan kulit ini warnanya sangat bold, ya? Buat kamu yang suka warna-

warna earthy tone seperti beige atau black, ada juga kok pilihannya. 

Tas ini terdiri dari dua pocket yang satu terlihat di luar, seperti pada gambar, yang satu lagi 

terletak di dalam tas. Untuk keamanan, pocket yang ada di dalam juga dilengkapi risleting 

lalu di secure dengan magnetic button. 

Selain itu, strap-nya bisa dipanjangin atau dipendekin sesuai keinginan.  

 

Zainetto in Pelle 

https://www.cameliaroma.com/en/bucket-bags/177-secchiello-in-pelle-art198.html


 

https://www.cameliaroma.com/en/backpacks/168-zainetto-in-pelle.html 

Kurang suka dengan tipe-tipe tas yang feminine? Camelia Roma juga punya koleksi tas 

backpack yang ga kalah cantik. Desain satu warna ini pas banget untuk dibawa kemana saja 

dan dengan outfit apa saja.  

Yang keren, bagian dalam dan luar tas terbuat dari material kulit asli yang berkualitas. 

Tingginya juga cuma 31 cm saja jadi pas di bawa tidak terkesan bulky. 

 

 

 

 

Leather Crossbody Bag 

https://www.cameliaroma.com/en/backpacks/168-zainetto-in-pelle.html


 

https://www.cameliaroma.com/en/shoulder-crossbody-bags/242-leather-crossbody-bag-

blue.html 

Buat kamu yang suka tas mini, Camelia Bag juga punya koleksi menawan. Tas yang satu ini 

juga termasuk salah satu tas yang favorit di Camelia Roma Bag. Tas ini punya closure 

berbentuk clasp berwana gold, yang juga berfungsi sebagai aksesoris biar menambah ke-

elegan-an tas ini. 

Bagian interiornya halus banget karena terbuat dari fabric yang berkualitas.  

Nah, itu dia Camelia Roma Bag yang paling favorit. Kalau kamu suka yang mana? 

Semuanya sama-sama klasik dan fashionable, kan? Apalagi tas ini bisa dipake di berbagai 

aktivitas mulai dari hang out hingga pergi kerja.  

Di Indonesia sendiri, bakal susah cari tas Camelia Roma karena memang belum ada counter 

khusus yang menjual.  

Kalau di AirFrov, kamu bisa titip beli ke para traveller yang sedang pelesir ke Italia. 

Gampang, kan? 



 


