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Nr referencyjny

21105C
KOD*
319714

Kod produktu

Tornister Joy Heart
OPAKOWANIE
4

Kod kreskowy
na 1 sztukę
* towar dostępny na zamówienie
Waga:

Wymiary (A×B×C):

A

C

B

Waga: 10 g

Nazwa towaru
Ilość sztuk
w kartonie

OPIS
Wymiary (A×B×C): 235×190×80 mm
Waga: 100 g

Kolekcje
Dziecięce

++ Żywa kolorystyka.
++ Motyw biedronki z wystającymi czółkami
na froncie.
++ Idealny dla dziewczynki.
++ Regulowane szelki.
++ Uchwyt umożliwiający zawieszenie
na wieszaku i noszenie w ręce.
++ Jedna główna komora zapinana
na zamek błyskawiczny.

120S

Plecak mały
Motyl

KOD 268380

OPAKOWANIE
48

117S

Plecak mały
Królik

KOD 268381

OPAKOWANIE
48

1

2

Kolekcje
Dziecięce
OPIS
Wymiary (A×B×C):
370×370×200 mm
Waga: 1350 g
++ Idealny do szkoły,
z usztywnianymi plecami.
++ Tył plecaka to ergonomiczna,
wielowarstwowa pianka
z oddychającą powłoką.
++ Posiada 1 komorę, 1 kieszeń przednią
z plastikowym pojemnikiem
na śniadanie i 2 kieszenie boczne
(na zamek i na bidon).
++ Wytrzymały, nie wchłania wody,
z powłoką antybakteryjną.

2010

Tornister w kolorze
czerwonym

KOD 270964

2010

OPAKOWANIE
6

Tornister w kolorze
morskiego granatu

KOD 270966

OPAKOWANIE
6

2010

Tornister w kolorze
granatowym

KOD 108897

OPAKOWANIE
6
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Kolekcje
Dziecięce

OPIS
Wymiary (A×B×C):
370×310×240 mm
Waga: 910 g
++ Tornister jednokomorowy z przegródką
o kasetonowej konstrukcji zapinany
na plastikowy zatrzask.
++ Wykonany z wodoodpornego,
wytrzymałego materiału.
++ Dno tornistra z nóżkami chroniącymi
materiał przed uszkodzeniem.
++ Komfortowe, profilowane plecy
z wielowarstwowej pianki
pokrytej siatką.
++ Liczne elementy odblaskowe
na froncie, bokach i regulowanych
szelkach tornistra.
++ Kieszenie zewnętrzne
i wewnętrzna zapinane
na zamki błyskawiczne.
++ Gumowa rączka do przenoszenia.

11009

Tornister Dyna Juniors
w kolorze granatowym

KOD 380947
Stary kod: 290760

11009

Tornister Dyna Juniors
Motyle w kolorze
różowym

KOD 380948
Stary kod: 290760
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OPAKOWANIE
1

OPAKOWANIE
1

Kolekcje
Dziecięce

OPIS
Wymiary (A×B×C):
380×340×210 mm
Waga: 880 g
++ Tornister jednokomorowy z przegródką
o kasetonowej konstrukcji zapinany
na plastikowy zatrzask.
++ Wykonany z wodoodpornego,
wytrzymałego materiału.
++ Dno tornistra z nóżkami chroniącymi
materiał przed uszkodzeniem.
++ Komfortowe, profilowane plecy
z wielowarstwowej pianki
pokrytej siatką.
++ Liczne elementy odblaskowe na froncie,
bokach i regulowanych szelkach
tornistra.
++ Kieszenie zewnętrzne i wewnętrzna
zapinane na zamki błyskawiczne.
++ Gumowa rączka do przenoszenia.

11012-1G

Tornister Fairy Wróżka
w kolorze różowym

KOD 380945
Stary kod: 290693

OPAKOWANIE
1

11012-1G

Tornister Rower
w kolorze fioletowym

KOD 380946
Stary kod: 290693

OPAKOWANIE
1
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Kolekcje
Dziecięce

1901

OPIS
Wymiary (A×B×C):
390×350×220 mm
Pojemność: 17 L
Waga: 1145 g
++ Tornister jednokomorowy z przegródką
o kasetonowej konstrukcji, zapinany
na plastikowy zatrzask.
++ Komora główna z planem
lekcji, z zapinaną na zamek
błyskawiczny kieszonką.
++ Wykonany z wodoodpornego,
wytrzymałego materiału.
++ Dno tornistra – twardy plastik
zabezpieczający zawartość
przed uszkodzeniem.
++ Komfortowe, profilowane plecy
i szerokie, miękkie, regulowane
szelki z odpinanym paskiem
na klatce piersiowej.
++ Elementy odblaskowe w postaci
pasków z przodu plecaka i na szelkach.
++ Przednia i 2 boczne kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny.
++ Rączka do przenoszenia
z ergonomiczną plastikową osłonką.

Tornister Dinozaur
w kolorze zielonym

KOD 380960
Stary kod: 268447

OPAKOWANIE
1

1901

Tornister Fantasy World
w kolorze fioletowym

KOD 380961
Stary kod: 268447

1901

Tornister Wonderland
w kolorze czerwonym

KOD 380962
Stary kod: 268447
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OPAKOWANIE
1

OPAKOWANIE
1

Kolekcje
Dziecięce
OPIS
Wymiary (A×B×C):
345×260×185 mm
Pojemność: 10,4 L
Waga: 800 g
++ Tornister jednokomorowy
o kasetonowej konstrukcji.
++ Idealny do szkoły.
++ Z usztywnianymi plecami.
++ Tył plecaka to ergonomiczna,
wielowarstwowa pianka
z oddychającą powłoką.
++ Posiada 1 komorę, 1 kieszeń przednią
i 2 kieszenie boczne na rzep.
++ Wytrzymały, nie wchłania wody.

2801

Tornister Pszczoły
w kolorze miodowym

KOD 380956
Stary kod: 241392

OPAKOWANIE
1

OPIS
Wymiary (A×B×C):
400×350×215 mm
Waga: 1050 g
++ Lekki tornister dla najmłodszych.
++ Jednokomorowy o kasetonowej
konstrukcji, zapinany na zamek
błyskawiczny; z identyfikatorem
i dwoma przegródkami.
++ Posiada dwie boczne, zewnętrzne
kieszenie: na zamek i z siateczką
na bidon.
++ Wykonany z wodoodpornego,
wytrzymałego, antybakteryjnego,
odpornego na działanie UV materiału.
++ Posiada lekki stelaż, który gwarantuje
komfort noszenia i równomierne
rozłożenie ciężaru – stelaż
nie dotyka ciała dziecka i nie stanowi
dla niego dyskomfortu.
++ Komfortowe, profilowane plecy
i szerokie, miękkie, regulowane szelki.
++ Elementy odblaskowe na przedniej
kieszeni i szelkach.
++ Rączka do przenoszenia
z ergonomiczną plastikową osłonką.
++ Dno tornistra – sztywny, wodoodporny
materiał zabezpieczający zawartość
przed uszkodzeniem.

3701

Tornister Łabędź
w kolorze różowym

KOD 380966
Stary kod: 223755

3701

OPAKOWANIE
1

Tornister Ślimak
w kolorze zielonym

KOD 380965
Stary kod: 223755

OPAKOWANIE
4
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Kolekcje
Dziecięce
3901

OPIS
Wymiary (A×B×C):
390×270×170 mm
Pojemność: 18 L
Waga: 1020 g

Tornister Niedźwiadek

KOD 380971
Stary kod: 269096

++ Tornistry dla najmłodszych o kasetonowej
konstrukcji.
++ Jednokomorowe, zapinane
na zamek błyskawiczny zakończony
plastikową przywieszką.
++ Wykonane z wodoodpornego,
wytrzymałego materiału.
++ Komora główna z identyfikatorem
i przegródkami.
++ Komfortowe profilowane plecy i szerokie,
miękkie, regulowane szelki.
++ Elementy odblaskowe na przedniej
kieszeni i szelkach.
++ Przednia i 2 boczne kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny.
++ Rączka do przenoszenia z ergonomiczną
plastikową osłonką.

OPAKOWANIE
1

3901
KOD 380972
Stary kod: 269096

3901

Tornister Piesek

KOD 380974
Stary kod: 269096

OPAKOWANIE
1

3901
KOD 380973
Stary kod: 269096
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Tornister Sowa
OPAKOWANIE
1

Tornister Żaba
OPAKOWANIE
1

Kolekcje
Dziecięce

OPIS
Wymiary (A×B×C):
380×340×210 mm
Pojemność: 18 L
Waga: 990 g
++ Tornister jednokomorowy z przegrodą,
o kasetonowej konstrukcji.
++ Wykonany z wytrzymałego materiału,
niewchłaniającego wody.
++ Bardzo lekki – tylko 990 g.
++ Wszystkie kieszenie i główna komora
zapinane na zamek błyskawiczny.
++ Komfortowe, profilowane plecy
wykonane z wielowarstwowej
pianki pokrytej siatką, zapewniają
wysoki komfort i odpowiedni
przepływ powietrza.
++ Wygodna rączka do przenoszenia, haczyk
do zawieszania oraz dodatkowe haczyki
na szelkach.
++ Dno wykonane z wodoodpornego
i antypoślizgowego materiału izolującego
tornister od podłoża.
++ Elementy odblaskowe z każdej strony
tornistra (na kieszeniach: przedniej
i bocznych oraz na szelkach), gwarantują
wysoki poziom bezpieczeństwa.
++ Wzory dziewczęce wyposażone
21105B JoyTornister
Skateboard
w brokatową aplikację na klapie,
wzory chłopięce z gumową
OPAKOWANIE
KOD 319713
4
aplikacją 3D.
++ Uchwyt umożliwiający zawieszenie
breloczka, bądź innej ozdoby
na przodzie tornistra.

21105C

21105A
KOD 319712

Tornister
Joy Motorbike
OPAKOWANIE
4

Tornister Joy Heart

KOD 319714

OPAKOWANIE
4

Tornistry wygodniejsze
od porównywalnych modeli
wymuszających zachowanie
prawidłowej postawy ciała,
by komfortowo zadbać
o Twój kręgosłup.

RAMA

WYŚCIÓŁKA

DOPASOWANIE
DO KRĘGOSŁUPA
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Kolekcje
Dziecięce

10

OPIS
Wymiary (A×B×C):
370×340×200 mm
Pojemność: 14 L
Waga: 860 g

11116A

Tornister
Master Konik

KOD 319690

OPAKOWANIE
4

++ Tornister jednokomorowy z przegrodą,
o kasetonowej konstrukcji.
++ Wykonany z wytrzymałego materiału,
niewchłaniającego wody.
++ Kieszenie boczne i przednia zapinane
na zamek błyskawiczny.
++ Główna komora zapinana na plastikowy
zatrzask z odblaskiem.
++ Bardzo lekki, jego waga to tylko 860 g.
++ Komfortowe, profilowane plecy
wykonane z wielowarstwowej
pianki pokrytej siatką, zapewniają
wysoki komfort i odpowiedni
przepływ powietrza.
++ Wygodna, gumowa rączka
do przenoszenia.
++ Dno z solidnymi stopkami izolującymi
tornister od podłoża.
++ Elementy odblaskowe z każdej strony
tornistra (na kieszeniach: przedniej
i bocznych oraz na szelkach), gwarantują
wysoki poziom bezpieczeństwa.
++ Wzory dziewczęce wyposażone
w brokatową aplikację na klapie, wzory
chłopięce z aplikacją 3D.

11116C

Tornister
Master Robot

11116D

Tornister
Master Motor

KOD 319693

OPAKOWANIE
4

KOD 319694

OPAKOWANIE
4

Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
++ Piórnik dwukomorowy.
++ Piórnik zawiera:
6 kolorów kredek, 6 flamastrów,
ołówek, notatnik, długopis, 2 zatyczki
na długopisy, gumkę, temperówkę, linijkę,
ekierkę, 2 szablony literowe, miejsce
na pióro, nożyczki.

1928

Piórnik Motyl
z wyposażeniem

KOD 380940
Stary kod: 268461

1928

OPAKOWANIE
1

Piórnik Monster
z wyposażeniem

KOD 380939
Stary kod: 268461

OPAKOWANIE
1

OPIS
++ Piórnik dwukomorowy.
++ Piórnik zawiera: 6 różnokolorowych kredek, 6 flamastrów,
ołówek HB, miejsce na pióro, gumkę do wymazywania,
temperówkę, linijkę, ekierkę, notes, długopis automatyczny.

21107

Piórnik Deskorolka
z wyposażeniem

KOD 381010
Stary kod: 319725

OPAKOWANIE
1
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Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
++ Piórnik dwukomorowy.
++ Piórnik zawiera: 6 różnokolorowych kredek, 6 flamastrów,
ołówek HB, miejsce na pióro, gumkę do wymazywania,
temperówkę, linijkę, ekierkę, notes, długopis automatyczny.

21107

Piórnik Serce
z wyposażeniem

KOD 381008
Stary kod: 319725

21107

Piórnik Motor
z wyposażeniem

KOD 381007
Stary kod: 319725

OPAKOWANIE
1

21107

Piórnik Motyle
z wyposażeniem

KOD 381009
Stary kod: 319725
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OPAKOWANIE
1

OPAKOWANIE
1

Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
++ Piórnik jednokomorowy.
++ Piórnik zawiera:
5 kolorów kredek, 4 kolory
flamastrów, gumkę, temperówkę,
linijkę, 2 szablony literowe, 2 zatyczki
do długopisów i notesik.

2914
KOD 381049

Stary kod: 282227

2914
KOD 381048

Stary kod: 282227

2914
KOD 381050

Stary kod: 282227

Piórnik w kolorze
fioletowym
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Piórnik w kolorze
ciemnoróżowym
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Piórnik w kolorze
jasnoróżowym
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

2914
KOD 381051

Stary kod: 282227

Piórnik w kolorze
turkusowym
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1
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Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
++ Piórnik jednokomorowy.
++ Piórnik zawiera:
4 kredki, 4 flamastry, ołówek, notes, lupę,
2 zatyczki do długopisów, gumkę do wymazywania,
temperówkę, linijkę, szablony literowe

1808
KOD 381021

Stary kod: 269120

1808
KOD 381024

Stary kod: 269120
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Piórnik Koń
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Piórnik Motyle
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

1808
KOD 381022

Stary kod: 269120

1808
KOD 381025

Stary kod: 269120

Piórnik Dinozaur
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Piórnik Sarenka
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Piórniki, saszetki
Dziecięce
OPIS
++ Piórnik jednokomorowy.
++ Piórnik zawiera:
4 kolory kredek, 4 flamastry, ołówek, notatnik, lupę,
2 zatyczki na długopisy, gumkę do wymazywania,
temperówkę, linijkę, 2 szablony literowe.

1909
KOD 381006

Stary kod: 268456

1909
KOD 381003

Stary kod: 268456

1905

Piórnik Smok
z wyposażeniem

Piórnik Pająk
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

KOD 380930

OPAKOWANIE
1

Piórnik Windsurfing
z wyposażeniem

Stary kod: 268451

1909
KOD 381004

Stary kod: 268456

Piórnik Pegaz
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

OPAKOWANIE
1

1909
KOD 381005

Stary kod: 268456

Piórnik Koty
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1
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Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
++ Piórnik jednokomorowy
++ 1 klapka
++ Piórnik zawiera:
6 różnokolorowych kredek, 6 flamastrów,
2 ołówki HB, miejsce na pióro, gumkę
do wymazywania, temperówkę,
linijkę, ekierkę, 3 plastikowe spinacze,
plan lekcji.

21102
KOD 381029

21102
KOD 381027

21102
KOD 381030

Stary kod: 319708

Piórnik Dinozaur
z wyposażeniem

Stary kod: 319708

Piórnik Auto
z wyposażeniem

Stary kod: 319708

OPAKOWANIE
1

KOD 381035

21102
KOD 381033

KOD 381032

Stary kod: 319708
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OPAKOWANIE
1

OPAKOWANIE
1

21102

21102

Piórnik Monster
z wyposażeniem

Piórnik Kotek
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Stary kod: 319708

Piórnik Baletnica
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Stary kod: 319708

Piórnik Motyle
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
Wymiary (A×B×C): 195×133×36 mm
++ Piórnik jednokomorowy, 2 klapki.
++ Piórnik zawiera: 8 różnokolorowych kredek,
10 flamastrów, 3 ołówki HB, długopis automatyczny,
miejsce na pióro, gumkę do wymazywania,
temperówkę, linijkę, ekierkę, 2 plastikowe spinacze,
plan lekcji, tablicę znaków drogowych.

21106
KOD 381038

Stary kod: 319722

21106
KOD 381040

Stary kod: 319722

Piórnik Motor
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

Piórnik Motyle
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
1

21106

Piórnik Serce
z wyposażeniem

KOD 381039

Stary kod: 319722

21106
KOD 381042

OPAKOWANIE
1

Piórnik Deskorolka
z wyposażeniem

Stary kod: 319722

OPAKOWANIE
1
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Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
Wymiary (A×B×C):
205×140×36 mm
++ Piórnik jednokomorowy
z wyposażeniem, 2 klapki.
++ Piórnik zawiera:
9 kolorowych kredek, 7 flamastrów, ołówek HB,
długopis, linijkę 15 cm, ekierkę, temperówkę, gumkę,
wkładkę na imię i nazwisko z tabliczką mnożenia
i wzorami, plan lekcji.

P-25
P-12
KOD 294820

P-26
KOD 318224
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Piórnik Dinozaur
z wyposażeniem

KOD 318223

Piórnik Auto
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
40

OPAKOWANIE
46

Piórnik Auto
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
40

P-27
KOD 318225

Piórnik Robot
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
46

OPIS
Wymiary (A×B×C):
205×140×36 mm

Piórniki, saszetki
Dziecięce

++ Piórnik jednokomorowy z 2 klapkami.
++ Piórnik zawiera:
9 kolorowych kredek, 7 flamastrów,
ołówek HB, długopis, linijkę 15 cm,
ekierkę, temperówkę, gumkę
do wymazywania, wkładkę na imię
i nazwisko z tabliczką mnożenia
i wzorami, plan lekcji.

P-15
KOD 294826

Piórnik Kotek
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
46

P-22
KOD 318217

P-23
KOD 318219

Piórnik Motyl
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
40

Piórnik Kotek
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
40
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Piórniki, saszetki
Dziecięce

OPIS
Wymiary (A×B×C):
205×140×36 mm
++ Piórnik jednokomorowy
z wyposażeniem, 2 klapki.
++ Piórnik zawiera:
9 kolorowych kredek, 7 flamastrów,
ołówek HB, długopis, linijkę 15 cm,
ekierkę, temperówkę, gumkę, wkładkę
na imię i nazwisko z tabliczką mnożenia
i wzorami, plan lekcji.

P-21
KOD 318215

P-24
KOD 318221

OPAKOWANIE
40

Piórnik Owca
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
40

P-14
KOD 294823
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Piórnik Motyle
z wyposażeniem

Piórnik Sowy
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
40

OPIS

Piórniki, saszetki
Dziecięce

++ Piórnik jednokomorowy z wyposażeniem.
++ Piórnik zawiera 31 elementów:
8 kolorowych kredek, 6 flamastrów, ołówek,
długopis, lupę, 2 zatyczki na długopisy, gumkę,
temperówkę, linijkę, ekierkę, 2 szablony
literowe, plan lekcji, miejsce na pióro,
4 spinacze plastikowe.

11094-2
KOD 296939

Piórnik Jute
z wyposażeniem
OPAKOWANIE
10
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Piórniki, saszetki
Dziecięce
OPIS
++ Owalna, jednokomorowa saszetka
na przybory szkolne.

1910

Saszetka Pająk
w kolorze szarym

KOD 380934
Stary kod: 268457

OPAKOWANIE
1

OPIS
++ Podwójne kieszonki.
++ Przydatna, duża przednia kieszeń
z zamkiem błyskawicznym.

2927

Saszetka Biedronka
w kolorze czerwonym

KOD 381108
Stary kod: 269095

2927

Saszetka Pingwin
w kolorze niebieskim

KOD 381113
Stary kod: 269095

2927

OPAKOWANIE
1

Saszetka Motylki
w kolorze różowym

KOD 381110
Stary kod: 269095
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OPAKOWANIE
1

OPAKOWANIE
1

Piórniki, saszetki
Dziecięce
OPIS
++ Podwójne kieszonki.
++ Przydatna, duża przednia kieszeń
z zamkiem błyskawicznym.

2927

Saszetka Sowa
w kolorze fioletowym

KOD 381112

OPIS
Wymiary (A×B×C):
205×80×40 mm

Stary kod: 269095

OPAKOWANIE
1

++ Pojemna, prostokątna saszetka na przybory
szkolne wykonana z sztywnej pianki.
++ Jedna komora zapinana na zamek
błyskawiczny, wodzik z ozdobnym ołówkiem.
++ Produkt ekologiczny, wykonany
z materiału niezawierającego PVC.

Saszetka Expert
21113 w kolorze
granatowym

KOD 380975
Stary kod: 319728

21113

OPAKOWANIE
1

Saszetka Expert
w kolorze różowym

KOD 380976
Stary kod: 319728

OPAKOWANIE
1

OPIS
Wymiary (A×B×C):
215×70×45 mm
++ Saszetka na przybory szkolne
w kształcie trapezu.
++ Modne, jaskrawe kolory.
++ Jedna komora zapinana
na zamek błyskawiczny.

31108

Saszetka Neon
w kolorze różowym

KOD 380888
Stary kod: 319755

OPAKOWANIE
1
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo
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PL-1801

Plecak ARE

KOD 377204

OPAKOWANIE
10

Plecaki
ARE

OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo

PL-1802

Plecak ARE

KOD 377205

OPAKOWANIE
10
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo
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PL-1803

Plecak ARE

KOD 377206

OPAKOWANIE
10

Plecaki
ARE

OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo

PL-1804

Plecak ARE

KOD 377207

OPAKOWANIE
10
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo
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PL-1805

Plecak ARE

KOD 377208

OPAKOWANIE
10

Plecaki
ARE

OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo

PL-1806

Plecak ARE

KOD 377209

OPAKOWANIE
10
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo
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PL-1807

Plecak ARE

KOD 377210

OPAKOWANIE
10

Plecaki
ARE

OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo

PL-1808

Plecak ARE

KOD 377211

OPAKOWANIE
10
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo
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PL-1809

Plecak ARE

KOD 377212

OPAKOWANIE
10

Plecaki
ARE

OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo

PL-1810

Plecak ARE

KOD 377213

OPAKOWANIE
10

33

Plecaki
ARE
OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo
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PL-1811

Plecak ARE

KOD 377214

OPAKOWANIE
10

Plecaki
ARE

OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo

PL-1812

Plecak ARE

KOD 377215

OPAKOWANIE
10
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo
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PL-1813

Plecak ARE

KOD 377216

OPAKOWANIE
10

Plecaki
ARE

OPIS
++ Pakowny plecak, zapinany na solidne
zamki błyskawiczne
++ Komfortowe, profilowane plecy wykonane
z miękkiej pianki, pokrytej siatką gwarantują
idealny przepływ powietrza
++ Szerokie, miękkie, regulowane szelki,
wzmocnione dodatkową taśmą w miejscu wszycia
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
z przodu plecaka
++ Przednie funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
błyskawiczny, boczne wykończone gumką
++ Rączka do przenoszenia z dodatkowym
uchwytem umożliwiającym zawieszenie
++ Oryginalne, młodzieżowe wzornictwo

PL-1814

Plecak ARE

KOD 377217

OPAKOWANIE
10
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Kolekcje
Plecaki
Młodzieżowe
ARE

OPIS
Wymiary (A×B×C):
450×330×220 mm
Pojemność: 23 L
Waga: 1000 g
++

++
++
++
++
++
++
++
++

31107B
KOD 319748

38

Plecak, który rośnie razem z dzieckiem – regulacja
szelek oraz pasa piersiowego w górę i w dół
umożliwiająca dostosowanie plecaka
do wzrostu dziecka.
Materiał w modnych, jaskrawych kolorach zapinany
na solidny zamek błyskawiczny.
Komora główna z kieszenią na gumkę i elastycznym
paskiem dodatkowo zabezpieczającym książki i zeszyty.
Ergonomiczne, wentylowane plecki wykonane
z wielowarstwowej, pokrytej siatką pianki.
Materiał o podwyższonej odporności
na wchłanianie wody.
Dwie kieszenie boczne z siatki wykończone gumką.
Elementy odblaskowe na froncie plecaka i szelkach.
Haczyk umożliwiający powieszenie plecaka.
Wygodna, miękka rączka do przenoszenia.

Plecak Neon
w kolorze różowym
OPAKOWANIE
6

31107A

Plecak Neon
w kolorze seledynowym

KOD 319740

OPAKOWANIE
6

Plecaki
ARE

OPIS
Wymiary (A×B×C):
450×300×160 mm
++ Plecak zapinany na solidny
zamek błyskawiczny
wykończony ozdobnymi
przywieszkami mocowanymi
do wodzików.
++ Wykonany z wodoodpornego,
wytrzymałego materiału.
++ Komfortowe, profilowane
plecy i szerokie, miękkie,
regulowane szelki.
++ Elementy odblaskowe
w postaci pasków
z przodu plecaka.
++ Przednie kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny,
boczne wykończone gumką.
++ Uchwyt umożliwiający
zawieszenie plecaka.
++ Sportowy charakter sprawia,
że plecak jest idealny zarówno
do szkoły jak i na wycieczki.

PL-1516

Plecak ARE

KOD 296706

OPAKOWANIE
20

PL-1509

Plecak ARE

KOD 296699

OPAKOWANIE
20
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Plecak zapinany na solidny
zamek błyskawiczny
wykończony ozdobnymi
przywieszkami mocowanymi
do wodzików.
++ Wykonany z wodoodpornego,
wytrzymałego materiału.
++ Komfortowe, profilowane
plecy i szerokie, miękkie,
regulowane szelki.
++ Elementy odblaskowe
w postaci pasków z przodu
i tyłu plecaka.
++ Przednie kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny,
boczne z siatki
wykończonej gumką.
++ Boczne pasy ściągające.
++ Haczyk umożliwiający
powieszenie plecaka.
++ Wygodna rączka
do przenoszenia.
++ Sportowy charakter sprawia,
że plecak jest idealny zarówno
do szkoły jak i na wycieczki.
++ Gumowe logo 3D
na froncie plecaka.

Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
450×320×150 mm
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PL-1606

Plecak ARE

KOD 319623

OPAKOWANIE
20

Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
460×310×170 mm

PL-1701

Plecak ARE

KOD 352001

OPAKOWANIE
20

Plecaki
ARE

OPIS
Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
480×320×200 mm
++ Plecak zapinany na solidne zamki
błyskawiczne wykończone ozdobnymi
uchwytami mocowanymi do wodzików.
++ Wykonany z wytrzymałego materiału
o podwyższonej odporności
na wchłanianie wody.
++ Komfortowe, profilowane plecy
wykonane z miękkiej pianki
pokrytej siatką, gwarantują idealny
przepływ powietrza.
++ Regulowane szelki z miękkiej
gąbki pokrytej od wewnątrz
oddychającą siatką.
++ Elementy odblaskowe w postaci
pasków na zewnętrznej stronie
szelek.
++ Główna komora wyposażona dodatkową,
dużą kieszeń segregującą wykonaną
z miękkiej gąbki.
++ Trzy kieszenie przednie zapinane na zamki
błyskawiczne. Kieszenie boczne wykonane
z siatki wykończonej gumką.
++ Boczne pasy ściągające umożliwiające
stabilizację zawartości głównej
komory plecaka.

PL-1703

Plecak ARE

KOD 352004

OPAKOWANIE
20

PL-1702

Plecak ARE

KOD 352003

OPAKOWANIE
20
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Plecaki
ARE
OPIS
++ Plecak zapinany na solidne
zamki błyskawiczne wykończone
ozdobnymi przywieszkami
mocowanymi do wodzików.
++ Wykonany z wytrzymałego
materiału o podwyższonej
odporności na wchłanianie wody.
++ Komfortowe, profilowane plecy
wykonane z miękkiej pianki
pokrytej siatką, gwarantują idealny
przepływ powietrza.
++ Regulowane szelki z miękkiej
gąbki pokrytej od wewnątrz
oddychającą siatką.
++ Elementy odblaskowe
w postaci pasków
na zewnętrznej stronie szelek.
++ Główna komora wyposażona
w dodatkową, dużą kieszeń
segregującą wykonaną
z miękkiej gąbki.
++ Trzy kieszenie przednie zapinane
na zamki błyskawiczne. Kieszenie
boczne wykonane z siatki
wykończonej gumką.

Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
420×290×170 mm
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PL-1705

Plecak ARE

KOD 352006

OPAKOWANIE
20

Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
420×290×190 mm

PL-1704

Plecak ARE

KOD 352005

OPAKOWANIE
20

Plecaki
ARE

OPIS
Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
480×320×200 mm
++ Plecak zapinany na solidne zamki
błyskawiczne wykończone ozdobnymi
przywieszkami mocowanymi
do wodzików.
++ Wykonany z wytrzymałego materiału
o podwyższonej odporności
na wchłanianie wody.
++ Komfortowe, profilowane plecy
wykonane z miękkiej pianki
pokrytej siatką, gwarantują idealny
przepływ powietrza.
++ Szerokie, regulowane szelki z miękkiej
gąbki pokrytej od wewnątrz
oddychającą siatką.
++ Elementy odblaskowe w postaci pasków
na zewnętrznej stronie szelek.
++ Główna komora wyposażona
w dodatkową, dużą kieszeń
segregującą wykonaną z miękkiej
gąbki.
++ Dwie kieszenie przednie zapinane
na zamki błyskawiczne. Kieszenie
boczne wykonane z siatki
wykończonej gumką.
++ Funkcjonalne uchwyty z materiału
na przodzie plecaka, umożliwiające
przenoszenie np.: zwiniętej kurtki lub
bluzy, karimaty bądź innych akcesoriów
niezbędnych w szkole i podróży.
++ Boczne pasy ściągające
umożliwiające stabilizację
zawartości głównej komory
i dużej, przedniej kieszeni
plecaka.

PL-1706

Plecak ARE

KOD 352008

OPAKOWANIE
20

PL-1707

Plecak ARE

KOD 352011

OPAKOWANIE
20

43

Plecaki
ARE
Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
480×320×220 mm

PL-1708

Plecak ARE

KOD 352013

OPAKOWANIE
20

Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
480×320×240 mm

Plecak Are
Wymiary (A×B×C):
480×320×220 mm
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PL-1710

Plecak ARE

KOD 352016

OPAKOWANIE
20

PL-1709

Plecak ARE

KOD 352014

OPAKOWANIE
20

Spis kodów

Kod

Strona

Kod

Strona

Kod

Strona

Kod

Strona

Kod

Strona

108897

3

319694

10

377209

29

380962

6

381027

16

268380

1

319712

9

377210

30

380965

7

381029

16

268381

1

319713

9

377211

31

380966

7

381030

16

270964

3

319714

9

377212

32

380971

8

381032

16

270966

3

319740

38

377213

33

380972

8

381033

16

294820

18

319748

38

377214

34

380973

8

381035

16

294823

20

352001

40

377215

35

380974

8

381038

17

294826

19

352003

41

377216

36

380975

23

381039

17

296699

39

352004

41

377217

37

380976

23

381040

17

296706

39

352005

42

380888

23

381003

15

381042

17

296939

21

352006

42

380930

15

381004

15

381048

13

318215

20

352008

43

380934

22

381005

15

381049

13

318217

19

352011

43

380939

11

381006

15

381050

13

318219

19

352013

44

380940

11

381007

12

381051

13

318221

20

352014

44

380945

5

381008

12

381108

22

318223

18

352016

44

380946

5

381009

12

381110

22

318224

18

377204

24

380947

4

381010

11

381112

23

318225

18

377205

25

380948

4

381021

14

381113

22

319623

40

377206

26

380956

7

381022

14

319690

10

377207

27

380960

6

381024

14

319693

10

377208

28

380961

6

381025

14

TWÓJ DOSTAWCA

