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Obstáli sme na jednotku v porovnávacom teste 15 školských  
aktoviek pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

Medzi testovanými aktovkami boli napr. PP karton, Topgal, Cool, 
Belmil, Scout, EP Line, Tesco Kids, Schneiders, Bagmaster, Target, 
Emipo, Herlitz.

Najvyššie hodnotenie veľmi dobré získala naša aktovka v  najdôle-
žitejších aspektoch, ktoré sú potrebné pre bezpečnosť a zdravý rast 
detí.

Bezpečnosť - hodnotenie: veľmi dobré
                     
Bezpečnosť je na prvom mieste! Školské aktovky by podľa normy 
mali mať na povrchu reflexný alebo fluorescenčný materiál. 
Reflexný materiál zaisťuje dobrú viditeľnosť za tmy, signálna farba 
sa stará o dobrú viditeľnosť za šera alebo zlého počasia. 
Samotná aktovka je bezpečná. Nemá žiadne ostré hrany, rohy,  
teda aj tu sme získali hodnotenie: veľmi dobré 

Praktické skúšky - hodnotenie: veľmi dobré                                                                                                                                            
                                   
Skrátenie a predĺženie popruhov - hodnotenie: veľmi dobré
Na to, aby aktovka správne sedela na chrbte dieťaťa, sú potrebné 
ramenné popruhy správnej dĺžky. Tieto by nemali byť kratšie ako
70 cm. Tento test nesplnili 3 aktovky. Popruhy musia byť širšie ako 
4 cm a polstrované.

Stabilita pri pohybe do strán a predklone - hodnotenie: veľmi dobré
dTest pomocou fyzioterapeuta ohodnotil aktovky z pohľadu  
vhodnosti nosenia aktoviek deťmi.
Aktovky boli naplnené 5-kilogramovou záťažou (školské pomôcky). 
Boli testované dievčaťom a chlapcom prvého a druhého ročníka  
- beh, chôdza, predklon.

Prístup do hlavného priečinku a bočné vrecká na fľašku 
- hodnotenie: veľmi dobré
Deti skúsili aktovku otvoriť, naplniť a zavrieť. Tento test potvrdil, 
že manipulácia s aktovkou je pre prvákov jednoduchá a ponúka 
deťom prehľadný priestor.

Veko zabraňujúce vysypaniu vecí - hodnotenie: veľmi dobré
Deti majú rady pohyb. Naháňanie je možné aj s našou aktovkou  
na chrbte. Vďaka kvalitnému a presne sadnúcemu veku sa nič 
nevysype.

Odolnosť - hodnotenie: veľmi dobré
                                                                                                                                           
Rukoväť, popruhy, nastavenie ramenných popruhov 
- hodnotenie: veľmi dobré
Aktovky boli naplnené šesťkilogramových závažím, boli zavesené 
za rukoväť a potom za popruhy na špeciálny stroj, ktorý simuloval 
chôdzu dieťaťa - zdvíhal aktovku a nechával voľne padať z výšky  
4 cm v počte 20 tisíc cyklov. Ďalší test preveroval stálosť nastavenia 
ramenných popruhov. Je zarážajúce, že v tomto teste neprešlo  
7 konkurenčných aktoviek z 15 testovaných.
 
Simulovaný dážď, státie vo vode, zatekanie vody cez veko 
- hodnotenie: veľmi dobré

Aktovky boli vystavené simulovanému polhodinovému dažďu  
a desaťminútovému státiu vo vode

Kvalita prevedenia - hodnotenie: veľmi dobré 

Známkou najvyššieho ocenenia bolo taktiež ohodnotené kvalitné 
spracovanie aktovky - švy, rukoväť, popruhy, veko, zatvárací  
mechanizmus a vnútorné zatváranie.
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TESTY NA ODDELENÍ KVALITY ŠKOLSKÝCH 
AKTOVIEK A RUKSAKOV
 
Je našim cieľom predávať výrobky vysokej kvality. Preto sa kontrole kvality venuje celý tím.

-  Z každej dodávky sa náhodne vyberie určitý počet aktoviek, ktoré sa skúšajú.
-  Ak tieto aktovky neprejdú skúškami, celá dodávka sa zablokuje a nepustí sa do distribúcie.
-  Okrem záťažových skúšok prebiehajú aj chemické skúšky – predovšetkým kladieme dôraz na stálosť farieb a absenciu škodlivých  
  materiálov.

1)  Test pevnosti dna aktovky

- Do aktovky sa vloží závažie s hmotnosťou 6 kg a táto aktovka  
  sa nechá spadnúť 10 x z výšky 1 m a 100 x z výšky 10 cm
-  Takto testované boli a sú aktovky Step by Step, Baggymax,  
  LEGO, Sammies by Samsonite a ruksaky Flexline

 

2)  Test pevnosti popruhov aktoviek a ruksakov 

-  Do aktovky sa vloží závažie s hmotnosťou 10 kg a táto aktovka sa zavesí za rukoväť a nechá sa na špeciálnom prístroji  
  50 000 x zhupnúť. Rukoväť sa nesmie utrhnúť, nesmie sa ani začať trhať, prípadne praskať vo šve
-  Do aktovky sa vloží závažie s hmotnosťou 10 kg a táto aktovka sa zavesí za ramenné popruhy a nechá sa na špeciálnom prístroji  
  50 000 x zhupnúť. Ramenné popruhy sa nesmú utrhnúť, nesmú sa ani začať trhať, prípadne praskať vo šve
-  Takto testované sú nielen  školské aktovky Step by Step, Baggymax, LEGO, Sammies by Samsonite, ale aj školské ruksaky Flexline,  
  Coocazoo a All Out

3) Test pevnosti rukoväti

-  Jedná sa o ďalší test pevnosti rukoväte
-  Rukoväť je skúšaná tiahlom ťahom so silou 100 Newtonov – 10 kg. Rukoväť aktovky alebo ruksaku musí tento opakovaný ťah vydržať  
  bez zmeny 5 000 x, bez toho aby sa utrhla, začala sa trhať alebo praskala vo šve.
-  Takto testované sú nielen školské aktovky Step by Step, Baggymax, LEGO, Sammies by Samsonite, ale aj školské ruksaky Flexline,  
  Coocazoo a All Out
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„Extrémne nízka hmotnosť  0,95 kg“SimySimy aktovky 

2.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

1. Reflexné prvky pre väčšiu
bezpečnosť

2. Dve bočné rozšíriteľné vrecká  
pre fľašku s nápojom

3. Vkusné aplikácie

4. Izolované predné vrecko  
(pre studené a teplé nápoje)

5. Mäkká polstrovaná 
chrbtová časť

6. Nastaviteľné polstrované
popruhy s reflexnými pruhmi  
pre väčšiu bezpečnosť

7. Pevné dno, nožičky pre lepšiu stabilitu 
a ochranu pred vlhkom a špinou

8. Zadná priehradka vo vnútri aktovky 
je určená pre ťažšie predmety (napr.  
učebnice), zaistí sa tak rovnomerné 
rozloženie hmotnosti

4.

Pre deti od 1.- 4. triedy

Aktovka 

- pohodlná a priestorná aktovka s množstvom reflexných prvkov pre väčšiu bezpečnosť

- mäkká polstrovaná chrbtová časť z príjemného materiálu

- nastaviteľné polstrované popruhy s reflexnými pruhmi pre väčšiu bezpečnosť

- textilná rukoväť

- kovová zámka s odrazkou pre väčšiu bezpečnosť

- izolované predné vrecko (pre studené alebo teplé jedlo a nápoje)

- dve rozšíriteľné vrecká pre fľašku s nápojom alebo desiatu, zatváranie na suchý zips

- zadná priehradka vo vnútri aktovky je určená pre ťažšie predmety (napr. učebnice), zaistí sa tak rovnomerné rozloženie hmotnosti

- menšie vnútorné vrecko na peračník alebo drobnosti, kapsička na mobil

- vo veku aktovky fóliové vrecko na rozvrh hodín

- možnosť objednať pršiplášť obj.č. 25978

- pevné dno, nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom a špinou

- objem: 20 l, hmotnosť: 0,95 kg, vonkajšie rozmery: h.21 x š.35 x v.37 cm, vnútorné rozmery: h.16 x š.28 x v.32 cm
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DINO
obj. č. 129294 / MOC s DPH: 49,90

PAVÚK
obj. č. 129295 / MOC s DPH: 49,90 

MOTÝĽ
obj. č. 129296 / MOC s DPH: 49,90

SRDCE
obj. č. 129297 / MOC s DPH: 49,90

„Extrémne nízka hmotnosť  0,95 kg“Pre deti od 1.- 4. triedy
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1. Vystužená textilná rukoväť  
pohodlná do ruky

2. Kovová zámka s odrazkou

3. Reflexné prvky pre väčšiu 
bezpečnosť

4. Bočné rozšíriteľné vrecká na fľašku  
s nápojom alebo desiatu 

5. Zadný priečinok vo vnútri aktovky 
určený na ťažšie predmety (napr. 
učebnice), zaistí sa tak rovnomerné 
rozloženie hmotnosti

6. Nastaviteľné polstrované popruhy 
s reflexnou plochou pre väčšiu 
bezpečnosť

7. Mäkká polstrovaná chrbtová časť  
s vetracími drážkami

8. Pevné dno, nožičky pre lepšiu 
stabilitu a ochranu pred vlhkom  
a špinou

9. Vnútorný priečinok na peračník

3-dielne3-dielne sety aktovky

„Extrémne nízka hmotnosť  0,97 kg“

3-dielny set obsahuje aktovku, peračník, vrecko na úbor alebo prezuvky

Aktovka:

- mäkká polstrovaná chrbtová časť s vetracími drážkami

- nastaviteľné polstrované popruhy s reflexnou plochou pre väčšiu bezpečnosť

- vystužená textilná rukoväť  príjemná do ruky

- kovová zámka s odrazkou, reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť

- predné vrecko na desiatu alebo školské pomôcky

- dve rozšíriteľné vrecká na fľašku s nápojom alebo desiatu, zatváranie 

  na suchý zips

- zadný priečinok vo vnútri aktovky je určený na ťažšie predmety  

  (napr. učebnice), zaistí  sa tak rovnomerné rozloženie hmotnosti 

- menšie vnútorné vrecko na box s desiatou, peračník alebo rôzne drobnosti 

- vo veku aktovky fóliový priečinok na rozvrh hodín

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

- možnosť objednania pršiplášťa (obj. č. 25978)

- pevné dno, nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom  

  a špinou

- objem: 16 l, hmotnosť: 0,97 kg

- vonkajšie rozmery:  h.23 x š.33 x v.37,5 cm 

- vnútorné rozmery: h.18,5 x š.28,5 x v.36 cm

Peračník:

- zapínanie na zips, 23 pútok, 1 chlopňa, hmotnosť: 127 g,  

  vonkajšie rozmery: h 4 x š.19,7 x v.13,5 cm

Vrecko na úbor alebo prezuvky:

- zatváranie utiahnutím šnúrky, hmotnosť: 107 g,  

  vonkajšie rozmery: š.32,5 x v.41 cm

Pre deti od 1.- 4. triedy
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PIRÁT
obj. č. 103016 / MOC s DPH: 57,90

PRINCEZNÁ
obj. č. 103018 / MOC s DPH: 57,90

PONÍK
obj. č. 103019 / MOC s DPH: 57,90
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„Extrémne nízka hmotnosť  0,97 kg“3-dielne3-dielne sety aktovky

Pre deti od 1.- 4. triedy
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„Extrémne nízka hmotnosť  0,90 kg“CannyCanny 3-dielne sety

2.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

9.

1. Reflexné prvky pre väčšiu
bezpečnosť

2. Dve bočné rozšíriteľné vrecká  
pre fľašku s nápojom

3. Vkusné aplikácie

4. Izolované predné vrecko  
pre studené a teplé nápoje)

5. Mäkká polstrovaná 
chrbtová časť

6. Nastaviteľné polstrované
popruhy s reflexnými pruhmi  
pre väčšiu bezpečnosť

7. Hrudný popruh

8. Pevné dno pre lepšiu stabilitu 
a ochranu pred vlhkom a špinou

9. Zadná priehradka vo vnútri aktovky 
je určená pre ťažšie predmety (napr.  
učebnice), zaistí sa tak rovnomerné 
rozloženie hmotnosti

4.

Pre deti od 1.- 4. triedy

aktovky

 3-dielny set obsahuje aktovku, prázdny peračník, vrecko na úbor alebo prezuvky

Aktovka:

- polstrovaná chrbtová časť z príjemného priedušného materiálu

- nastaviteľné polstrované popruhy na ramena s reflexnými prvkami pre väčšiu bezpečnosť

- textilná rukoväť  

- zámka s odrazkou, reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť

- možnosť objednať pršiplášť obj.č. 25978

- pevné plastové dno pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom a špinou, ľahko umývateľné

- nastaviteľný hrudný popruh pre optimálne rozloženie hmotnosti aktovky

- rozšíriteľné bočné vrecká na fľašku s nápojom alebo na drobnosti, zatváranie na suchý zips

- predné vrecko vhodné na box na desiatu alebo drobnosti

- vo vnútri predného vrecka je vrecko na preukaz, peniaze, mobil alebo iné dôležité osobné veci, zatváranie na zips

- zadná priehradka vo vnútri aktovky je určená pre ťažšie predmety (napr. učebnice), zaistí sa tak rovnomerné rozloženie hmotnosti

- objem: 18 l, hmotnosť: 0,9 kg, vonkajšie rozmery: h.20 x š.34 x v.36 cm, vnútorné rozmery: h.16 x š.28 x v.32 cm

8.

7.
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DINO
obj. č. 129270 / MOC s DPH: 88,90

PAVÚK
obj. č. 129271 / MOC s DPH: 88,90

MOTÝĽ
obj. č. 129269 / MOC s DPH: 88,90

SRDCE
obj. č. 129268 / MOC s DPH: 88,90

„Extrémne nízka hmotnosť  0,90 kg“Pre deti od 1.- 4. triedy

CannyCanny 3-dielne setyaktovky
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4-dielny set obsahuje aktovku, naplnený peračník, puzdro, 
vrecko na úbor alebo prezuvky

Aktovka:
- ergonomicky tvarovaná chrbtová časť s mäkkým  
  polstrovaním
- ľahká konštrukcia drží stabilný tvar aktovky
- polstrované, nastaviteľné popruhy na ramená 
- popruhy doplnené o značkové reflexné plochy pre  
  väčšiu bezpečnosť, značka Reflexite
- odnímateľný hrudný popruh, značková pracka YKK
- DOKONALÉ POLSTROVANIE CHRBTOVEJ ČASTI,
  VÝŠKOVO A DĹŽKOVO NASTAVITEĽNÉ  
  POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÚ ZDRAVÝ  
  VÝVOJ CHRBTA DIEŤAŤA, PRETO ŠKOLSKÉ  
  AKTOVKY Step by Step ZÍSKALI CERTIFIKÁT AGR
- rukoväť, príjemná do ruky
- značkový magnetický výškovo nastaviteľný uzáver od  
  firmy FIDLOCK - pre deti ľahké otváranie a zatváranie   
  aktovky
- izolované predné vrecko (pre studené alebo teplé jedlo  
  a nápoje)
- rozšíriteľné bočné vrecká na fľašu s nápojom alebo 
  na drobnosti, zatváranie na zips
- priestorný hlavný priečinok s vnútorným priečinkom, 
  ktorý je určený na ťažšie predmety (napr. učebnice),  
  zaistí sa tak rovnomerné rozloženie hmotnosti
- priestorný hlavný priečinok s vnútorným priečinkom, 
  ktorý je určený na ťažšie predmety (napr. učebnice),  
  zaistí sa tak rovnomerné rozloženie hmotnosti
- vo veku aktovky gumičky na pripevnenie peračníku,  
  lepší prehľad v aktovke 
- stabilné dno aktovky s nožičkami pre lepšiu stabilitu  
  a ochranu pred vlhkom a špinou
- možnosť objednať pršiplášť obj. č. 25978
- objem: 18 l, hmotnosť: 0,9 kg
- vonkajšie rozmery: h.22 x š.33 x v.35,5 cm, 
- vnútorné rozmery: h.20 x š.29 x v.33 cm

Nízka hmotnosť  0,90 kg“
Pre deti od 1.- 3. triedy

Light aktovky

Light aktovky 4-dielne sety

 
Peračník:
- značkové ceruzky (nemecká zn. Lamy) - 7 hrubých trojhranných pasteliek 
  s nelámavými tuhami, 12 tenkých pasteliek, ceruzka
- pravítko rovné, pravítko trojuholníkové, guma, dvojité strúhadlo, rozvrh 
hodín
- zapínanie na zips
 
Puzdro:
- na školské pomôcky, napr. perá, ceruzky, nožnice...
- zapínanie na zips
 
Vrecko na úbor alebo prezuvky:
- zatvorenie utiahnutím šnúrky, predné vrecko - zapínanie na zips
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Pre deti od 1.- 3. triedy

Nízka hmotnosť  0,90 kg“

Light aktovky

Light aktovky 4-dielne sety

1. Magnetické zatváranie - pre deti jednoduché otváranie 
   a zatváranie. Umožňuje otváranie/zatváranie aktovky  
   prstom jednej ruky. Vďaka magnetu sa poklop zatvorí sám

2. Vkusné aplikácie

3. Značkový reflexný materiál od firmy Reflexite pre väčšiu  
    bezpečnosť

4. Ergonomicky tvaravaná chrbtová časť s dokonalým  
   polstrovaním zaručuje zdravý vývoj chrbtice dieťaťa
   a práve preto boli školské aktovky Step by Step ocenené  
   známkou kvality AGR

5. Odnímateľný hrudný popruh, značnová pracka YKK

6. Výškovo nastaviteľné ramenné popruhy pre pohodlné  
    nosenie. Na vnútornej strane popruhov je zosilnené  
    polstrovanie bez švov, popruhy sa tak nezarezávajú  
    do krku a ramien

7. Možnosť pripojenia bedrového popruhu – obj. č. 119886

8. Izolované predné vrecko (pre studené alebo teplé jedlo  
    a nápoje)

9. Nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu
    pred vlhkom a špinou

10. Vo veku aktovky sú gumičky na pripevnenie peračníku,
      lepší prehľad v aktovke

11. Zadný priečinok vo vnútri aktovky je určený pre ťažšie  
     predmety (napr. učebnice), zaistí sa tak rovnomerné 
      rozloženie hmotnosti

12. Naplnený peračník

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

10.

11.

12.

9.

8.

3.
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www.agr-ev.de

AGR NEZÁVISLÁ 
PRESTÍŽNA ZNÁMKA 
KVALITY

Certifikát kvality a kampaň
pre zdravý chrbát

Kampaň pre zdravý chrbát 
AGR Aktion Gesunder Rücken e.V  bolo založené v roku 1995 

ako združenie nemeckých odborníkov z oblasti  

prevencie a liečby ochorenia chrbtice. Náplňou tohto združenia 

je certifikácia výrobkov znižujúcich negatívny vplyv na chrbticu 

užívateľov. 

Dokonalé polstrovanie chrbtovej časti, výškovo a dĺžkovo 

nastaviteľné popruhy zaručujú zdravý vývoj chrbtice dieťaťa.  

A práve preto boli školské aktovky

ocenené známkou kvality AGR.

   Light
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Nízka hmotnosť  0,90 kg“
Pre deti od 1.- 3. triedy

Racer
obj. č. 129858 / MOC s DPH: 137,90

Vesmírny pirát
obj. č. 129854 / MOC s DPH: 137,90

Country Flower
obj. č. 129847 / MOC s DPH: 137,90

Koníky  
obj. č. 129839 / MOC s DPH: 137,90

Light aktovky

Light aktovky 4-dielne sety

novinka

novinka novinka

novinka
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Nízka hmotnosť  0,90 kg“
Pre deti od 1.- 3. triedy

Tvídové srdce
obj. č. 129300/ MOC s DPH: 137,90

Delfíny
obj. č. 129085 / MOC s DPH: 137,90

Motýľ
obj. č. 129072 / MOC s DPH: 137,90

Tyrannosaurus Rex
obj. č. 129098 / MOC s DPH: 137,90

Jednorožec  
obj. č. 129091 / MOC s DPH: 137,90

Srnček
obj. č. 129079 / MOC s DPH: 137,90

Čierny panter
obj. č. 129117 / MOC s DPH: 137,90

Light aktovky

Light aktovky 4-dielne sety
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aktovky

TouchTouch 5-dielne sety

„Inovatívna chrbtová čast“

Pre deti od 1.- 4. triedy

Aktovka
- Anatomic Air System - ergonomicky tvarovaná chrbtová časť 
- Mesh Back Coolin System – polstrovanie chrbtovej časti z príjemného priedušného materiálu s ventilačným drážkami pre optimálnu cirkuláciu vzduchu
- ľahká konštrukcia drží stabilný tvar aktovky
- polstrované, nastaviteľné popruhy na ramená v tvare S (nezarezávajú sa do ramien, dobre a pevne sedia a ľahko sa s nimi manipuluje)
- popruhy doplnené o značkové reflexné plochy pre väčšiu bezpečnosť, značka Reflexite
- odnímateľný hrudný popruh, značková pracka YKK
- DOKONALÉ POLSTROVANIE CHRBTOVEJ ČASTI, VÝŠKOVO A DĹŽKOVO NASTAVITEĽNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÚ ZDRAVÝ VÝVOJ CHRBTICE  
  DIEŤAŤA, PRETO ŠKOLSKÉ RUKSAKY FLEXLINE ZÍSKALI CERTIFIKÁT AGR
- vystužená textilná rukoväť, príjemná do ruky
- kovová zámka s odrazkou, reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť značky REFLEXITE 
- izolované predné vrecko (pre studené alebo teplé jedlo a nápoje)
- rozšíriteľné bočné vrecká na fľašku na nápoj alebo na drobnosti, uzatváranie na zips
- vo vnútri aktovky karabínka na kľúče
- vo veku aktovky gumičky pre pripevnenie peračníka, lepší prehľad v aktovke
- zadná priehradka vo vnútri aktovky je určená pre ťažšie predmety (napr. učebnice), zaistí sa tak rovnomerné rozloženie hmotnosti
- možnosť objednať pršiplášť obj. č. 25978
- nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom a špinou 
- objem: 16 l, vonkajšie rozmery: h. 23,5 x š. 33 x v. 38,5 cm, vnútorné rozmery: h. 17 x š. 27 x v. 30 cm, hmostnost 1,2 kg

Vyhrali sme!
Víťaz veľkého testu
školských aktoviek

Peračník:
- značkové ceruzky (nemecká zn. Lamy) – 7 hrubých  
  trojhranných pasteliek s nelámavými tuhami, 12 tenších  
  trojhranných pasteliek,  ceruzka
- rovné pravítko, trojuholníkové pravítko, guma, dvojité  
  strúhadlo, rozvrh hodín
- zapínanie na zips
 
Puzdro na perá: 
- na školské pomôcky napr. na perá, ceruzky, nožničky...
- zapínanie na zips
 
Vrecko na úbor alebo prezuvky:
- zatváranie utiahnutím šnúrky, predné vrecko – zapínanie  
  na zips
 
Peňaženka:
- veľká vnútorná priehradka na bankovky, malé vnútorné  
  priehradky na karty
- vonkajšie vrecko na mince, zapínanie na zips
- krúžok na kľúče, šnúrka na krk
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aktovky

TouchTouch 5-dielne sety

„Inovatívna chrbtová čast“

Pre deti od 1.- 4. triedy

7.

1. Značkové reflexné plochy pre väčšiu bezpečnosť, 
značka Reflexite

2. Dve bočné rozšíriteľné vrecká  
pre fľašku s nápojom

3. Vkusné 3D aplikácie

4. Ergonomicky tvarovaná chrbtová časť s dokonalým 
polstrovaním zaručuje zdravý vývoj chrbtice dieťaťa  
a práve preto boli školské aktovky Step by Step  
ocenené známkou kvality AGR

5. Mesh Back Coolin System – polstrovanie chrbtovej 
časti z príjemného priedušného materiálu s ventilačným 
drážkami pre optimálnu cirkuláciu vzduchu

6. Výškovo a dĺžkovo nastaviteľné polstrované popruhy 
na ramená v tvare S (nezarezávajú sa do ramien, dobre 
a pevne sedia a ľahko sa s nimi manipuluje) doplnené  
o značkové reflexné plochy pre väčšiu bezpečnosť

7. Odnímateľný hrudný popruh, značková pracka YKK

9. Izolované predné vrecko (pre studené alebo teplé jedlo 
a nápoje)

10. Nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom 
a špinou

11. Vo veku sú gumičky na pripevnenie peračníku, lepší 
prehľad v aktovke

12. Zadný priečinok vnútri aktovky je určený pre ťažšie 
predmety (napr. učebnice), zaistí sa tak rovnomerné  
rozloženie hmotnosti

13. Naplnený peračník

5.

6.

4.

2.

1.

3.

1.

2.

8.

8. Možnosť dokúpenia bedrového popruhu, obj. č. 119886

9.

10.

13.

11.

12.
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www.agr-ev.de

AGR NEZÁVISLÁ 
PRESTÍŽNA ZNÁMKA 
KVALITY

Certifikát kvality a kampaň
pre zdravý chrbát

Kampaň pre zdravý chrbát 
AGR Aktion Gesunder Rücken e.V  bolo založené v roku 1995 

ako združenie nemeckých odborníkov z oblasti  

prevencie a liečby ochorenia chrbtice. Náplňou tohto združenia 

je certifikácia výrobkov znižujúcich negatívny vplyv na chrbticu 

užívateľov. 

Dokonalé polstrovanie chrbtovej časti, výškovo a dĺžkovo 

nastaviteľné popruhy zaručujú zdravý vývoj chrbtice dieťaťa.  

A práve preto boli školské aktovky

ocenené známkou kvality AGR.

  Touch
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aktovky

TouchTouch 5-dielne sety

„Inovatívna chrbtová čast“

Pre deti od 1.- 4. triedy

Koníky
obj. č. 129838 / MOC s DPH: 144,90

Vesmírný pirát
obj. č. 129853 / MOC s DPH: 144,90

Country Flower
obj. č. 129846 / MOC s DPH: 144,90

novinka

novinka

novinka
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aktovky

TouchTouch 5-dielne sety

„Inovatívna chrbtová čast“

Pre deti od 1.- 4. triedy

Tyrannosaurus Rex
obj. č. 129097 / MOC s DPH: 144,90

Červený pavúk
obj. č. 129095 / MOC s DPH: 144,90

American Truck
obj. č. 119701 / MOC s DPH: 144,90

Čierny panter
obj. č. 119698 / MOC s DPH: 144,90

Trblietavý zámok
obj. č. 119692 / MOC s DPH: 144,90

Motýľ
obj. č. 129071 / MOC s DPH: 144,90

Tvídové srdce
obj. č. 129086 / MOC s DPH: 144,90

Srnček
oobj. č. 129078 / MOC s DPH: 144,90
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aktovky

Touch
Touch 5-dielne sety

Pre deti od 1.- 4. triedy

Aktovka
- vodeodolný povrch
- Anatomic Air System: ergonomicky tvarovaná chrbtová časť a polstrovanie s vetraním
- Mesh Back Cooling System: špeciálny sieťový materiál pre optimálnu cirkuláciu vzduchu  
  chrbtového polstrovania
- nastaviteľné popruhy na ramená s hrubým polstrovaním a pomôckou na upevnenie  
  koncov popruhov
- masívna kovová pracka zabezpečujúca rýchly prístup do hlavného priečinka
- izolované predné vrecko (na udržanie jedla/nápojov teplých alebo studených)
- menovka vo vnútri
- dve bočné vrecká, rukoväť, pútko na zavesenie tašky
- rozvrh hodín vo veku tašky, karabinka na kľúče a malé vrecká na zips vo vnútri
- flexibilné delenie vnútorného priestoru
- vonkajšie rozmery: h.23,5 x š.33 x v.36,5 cm,  vnútorné rozmery: h.17 x š.28 v.35,5 cm
- hmotnosť: 1,16 kg, objem: 19 l, materiál: nylon

Peračník:
- naplnený značkovými ceruzkami (zn. LYRA – made in Germany), 
  7 veľkých farebných  ceruziek s nelámavými tuhami, 12 menších  
  farebných ceruziek a obyčajná ceruzka
- pravítko rovné, pravítko trojuholníkové, guma, dvojité strúhadlo  
  na ceruzky, rozvrh hodín
- zapínanie na zips
- hmotnosť: 350 g, vonkajšie rozmery: h.3 x š.18,5 x v.12,5 cm

Puzdro na perá:
- pre rôzne školské pomôcky napr. perá, ceruzky, nožničky...
- zapínanie na zips
- hmotnosť: 65 g, vonkajšie rozmery: h.8 x š.21 x v.6,5 cm

Peňaženka:
- veľký vnútorný priečinok na bankovky, malé vnútorné priehradky  
  na karty, vonkajší priečinok so zapínaním na zips na drobné
- krúžok na kľúče, šnúrka na krk
- hmotnosť: 60g, vonkajšie rozmery: h.1,5 x š.13,5 x v.10,5 cm

Vrecko na prezuvky: 
- zatvorenie utiahnutím šnúrky, predné vrecko so zapínaním na zips
- jednoduché upevnenie na ruksak
- hmotnosť: 130 g, vnútorné rozmery: š.31 x v.37,5 cm

1. Kovová zámka s odrazkou

2. Reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť
 
3. Dve bočné vrecká 

4. Vkusné 3D aplikácie

5. Anatomic Air System: Ergonomicky tvarovaná  
chrbtová časť s dokonalým polstrovaním zaručuje zdravý 
vývoj chrbtice dieťaťa a práve preto boli školské aktovky  
Step by Step ocenené známkou kvality AGR

6. Mesh Back Coolin System – polstrovanie chrbtovej  
časti z príjemného priedušného materiálu s ventilačným 
drážkami pre optimálnu cirkuláciu vzduchu

7. Nastaviteľné popruhy na ramená s hrubým polstrovaním  
a pomôckou na upevnenie koncov popruhov

8. Nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom 
a špinou

9. Izolované predné vrecko (pre studené alebo teplé jedlo 
a nápoje)

10. Flexibilné delenie vnútorného priestoru

11. Naplnený peračník

5.

6.

4.

2.

1.3.

2.

7.

3.

8.

9.

10.
11.
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www.agr-ev.de

AGR NEZÁVISLÁ 
PRESTÍŽNA ZNÁMKA 
KVALITY

Certifikát kvality a kampaň
pre zdravý chrbát

Kampaň pre zdravý chrbát 
AGR Aktion Gesunder Rücken e.V  bolo založené v roku 1995 

ako združenie nemeckých odborníkov z oblasti  

prevencie a liečby ochorenia chrbtice. Náplňou tohto združenia 

je certifikácia výrobkov znižujúcich negatívny vplyv na chrbticu 

užívateľov. 

Dokonalé polstrovanie chrbtovej časti, výškovo a dĺžkovo 

nastaviteľné popruhy zaručujú zdravý vývoj chrbtice dieťaťa.  

A práve preto boli školské aktovky

ocenené známkou kvality AGR.

  Touch
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aktovky

Touch
Touch 5-dielne sety

Pre deti od 1.- 4. triedy

Jednorožec
obj. č. 25947 / MOC s DPH: 127,00

Kvety
obj. č. 102864 / MOC s DPH: 127,00

Formula
obj. č. 103097 /MOC s DPH: 127,00

Bager
obj. č. 103095 / MOC s DPH: 127,00

Piráti
obj. č. 102866 / MOC s DPH: 127,00

Hasič
obj. č. 102867 / MOC s DPH: 127,00

Samuraj
obj. č. 102868 / MOC s DPH: 127,00

Futbal II
obj. č. 24237 / MOC s DPH: 127,00

Tarantula
obj. č. 103096 / MOC s DPH: 127,00

novinka
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Pegas
obj. č. 129861 / MOC s DPH: 199,90

novinka

5 dielny set obsahuje aktovku, naplnený peračník, puzdro 

na perá, vrecko na prezuvky a nabíjačku so 4 ks NiMH AA 

LED aktovky

TouchTouch 5-dielne sety
Pre deti od 1.- 4. triedy

Umiestnenie batérií v aktovke:

- batérie sú bezpečne uložené v puzdre,
  vo vrecku vnútri aktovky
- vrecko sa zapínanie na zips
- napájanie: 3 ks AA batérie

3 možnosti
LED osvetlenia

Tlačidlo pre aktiváciu
LED osvetlenia

blikačka-rýchly interval

blikačka-pomalý interval

stále svetlo

Nabíjačka
zdarma  

Jednorožec
obj. č. 102924 / MOC s DPH: 157,90

Kvety
obj. č. 102923 / MOC s DPH: 157,90

Nabíjačka
zdarma  

1. Kovová zámka  
    s odrazkou

2. Reflexné prvky  
    pre väčšiu bezpečnosť

3. LED osvetlenie
 
4. Dve bočné vrecká 

5. Vkusné 3D aplikácie

6. Anatomic Air System: Ergonomicky tvarovaná  
chrbtová časť s dokonalým polstrovaním zaručuje zdravý 
vývoj chrbtice dieťaťa a práve preto boli školské aktovky  
Step by Step ocenené známkou kvality AGR

7. Mesh Back Coolin System – polstrovanie chrbtovej  
časti z príjemného priedušného materiálu s ventilačným 
drážkami pre optimálnu cirkuláciu vzduchu

8.Nastaviteľné popruhy na ramená s mäkkým polstrovaním  
a pomôckou na upevnenie koncov popruhov

5.

6.2.

1.3.

7.

3.

4.

3.

4.

8.

Nielen pasívne reflexné plochy, ale aj AKTÍVNE SVETLO
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TouchTouch príslušenstvo

Hrudný popruhBedrový popruh

Dosky na zošity

Taška

25

obj. č. 119886 / MOC s DPH: 8,90 obj. č. 102426 / MOC s DPH: 3,00 obj. č. 98235 / MOC s DPH: 2,90

obj. č. 119884 / MOC s DPH: 7,69
Pršiplášť

obj. č. 25978 / MOC s DPH: 7,90



1. Značkové magnetické zatváranie  
od firmy Fidlock 

2. Vkusné aplikácie

3. Elastické bočné vrecká

4. Elastické predné vrecko

5. Značkové reflexné prvky

6. Vystužená textilná rukoväť

7. Pevné dno s nožičkami

Flexline
Flexline

Pre deti od 1.- 4. triedy

Ruksaky 5-dielne sety

Ruksak:

- polstrovanie z príjemného priedušného materiálu s ventilačnými 

  drážkami pre optimálnu cirkuláciu vzduchu

- Easy Adjust System: variabilné nastavenie výšky ramenných popruhov

- nastaviteľné, anatomicky tvarované ramenné popruhy s odnímateľným  

  hrudným popruhom ,  značková pracka YKK

- bedrový pás pre pohodlné nosenie a rozloženie záťaže chrbta

- DOKONALÉ POLSTROVANIE CHRBTOVEJ ČASTI, VÝŠKOVO A DĹŽKOVO  

  NASTAVITEĽNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÚ ZDRAVÝ VÝVOJ  

  CHRBTICE DIEŤAŤA, PRETO ŠKOLSKÉ RUKSAKY FLEXLINE ZÍSKALI  

  CERTIFIKÁT AGR

- značkový reflexný materiál pre väčšiu bezpečnosť od firmy REFLEXITE

- magnetický výškovo nastaviteľný uzáver (snap Push) – pre deti ľahké  

  otváranie a zatváranie ruksaku

- vystužená textilná rukoväť, príjemná do ruky

- dve priestorné bočné vrecká na fľašku s nápojom, peračník alebo  

  desiatový box, zapínanie na zips

 - priestorné predné vrecko, zapínanie na zips

- rozvrh vo veku, karabínka na kľúče a malé vrecko na zips vo vnútri

- vo vnútri dve zadné priehradky s istiacou gumičkou sú určené preažšie  

  predmety (napr. učebnice), zaistí sa tak rovnomerné rozloženie

- vrchná časť ruksaku zaistená sťahovacou šnúrkou

2.

1.

3.

5.

6.

7.

8.

4.

- nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom a špinou

- objem: 18 l, hmotnosť: 1,18 kg, vonkajšie rozmery:  h.23,5 x š.33 x v.36,5 cm,  

  vnútorné rozmery:  h.17 x š.28 v.35,5 cm

 
Peračník:

- značkové ceruzky (nemecká zn. Lamy) – 7 hrubých trojhranných pasteliek  

  s nelámavými tuhami, 12 tenších trojhranných pasteliek, ceruzka

- rovné pravítko, trojuholníkové pravítko, guma, dvojité strúhadlo, rozvrh hodín

- zapínanie na zips

 
Puzdro na perá: 

- na školské pomôcky napr. na perá, ceruzky, nožničky...

- zapínanie na zips

 
Vrecko na úbor alebo prezuvky:

- zatváranie utiahnutím šnúrky, predné vrecko – zapínanie na zips

 
Peňaženka:

- veľká vnútorná priehradka na bankovky, malé vnútorné priehradky na karty

- vonkajšie vrecko na mince, zapínanie na zips

- krúžok na kľúče, šnúrka na krk

3.

8. Polstrovaná chrbtová časť - Cirkulácia vzduchu je zaistená vzduchovými  
kanálikmi a použitým materiálom Mesh (Polyesterový materiál vyznačujúci  
sa vysokou priedušnosťou)

9. Popruhy sú výškovo i dĺžkovo nastaviteľné s cieľom umožniť presné 
nastavenie ruksaku do správnej polohy

10. Hrudný popruh

11. Bedrový pás

9.

10.

11.
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www.agr-ev.de

AGR NEZÁVISLÁ 
PRESTÍŽNA ZNÁMKA 
KVALITY

Certifikát kvality a kampaň
pre zdravý chrbát

Kampaň pre zdravý chrbát 
AGR Aktion Gesunder Rücken e.V  bolo založené v roku 1995 

ako združenie nemeckých odborníkov z oblasti  

prevencie a liečby ochorenia chrbtice. Náplňou tohto združenia 

je certifikácia výrobkov znižujúcich negatívny vplyv na chrbticu 

užívateľov. 

Dokonalé polstrovanie chrbtovej časti, výškovo a dĺžkovo 

nastaviteľné popruhy zaručujú zdravý vývoj chrbtice dieťaťa.  

A práve preto boli školské aktovky

ocenené známkou kvality AGR.
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Škorpión
obj. č. 119711 / MOC s DPH: 149,00

 Flexline ADAC
obj. č. 129301 / MOC s DPH: 178,00

Čierny panter
obj. č. 129299 / MOC s DPH: 149,00

Srnček
obj. č. 129081 / MOC s DPH: 149,00

Motýľ
obj. č. 129074 / MOC s DPH: 149,00

Jednorožec
obj. č. 119706 / MOC s DPH: 149,00

Flexline
Flexline

Pre deti od 1.- 4. triedy

Ruksaky 5-dielne sety

Tyrannosaurus Rex
obj. č. 129309 / MOC s DPH: 149,00
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Taška
obj. č. 98235 / MOC s DPH: 2,90

 Truck
obj. č. 103146 / MOC s DPH: 149,00

 Červený pavúk
obj. č. 119714 / MOC s DPH: 149,00

Srdce
obj. č. 103145 / MOC s DPH: 149,00

Futbal II
obj. č. 103147 / MOC s DPH: 149,00

Dino
obj. č. 103143 / MOC s DPH: 149,00

Kvety
obj. č. 103144 / MOC s DPH: 149,00

Univerzálna prepravná taška 
pre školské aktovky  
a ruksaky

Flexline
Flexline

Pre deti od 1.- 4. triedy

Ruksaky 5-dielne sety

 Delfíny
obj. č. 119707 / MOC s DPH: 149,00
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so šnúrkou na krk
PeňaženkyPeňaženky

Peňaženka
vonkajšia praktická priehradka na mince so zatváraním na zips

 vnútorná priehľadná priehradka na občiansky preukaz, ktorá rýchlo zobrazuje dokument
3 priehradky na karty, dve dostatočne veľké „tajné priehradky“,  jedna veľká priehradka na bankovky

krúžok na zavesenie kľúčov, šnúrka na krk
zatváranie na suchý zips

Country Flower
obj. č. 138393 / MOC s DPH: 13,49

Delfín
obj. č. 129403 / MOC s DPH: 13,49

 Koníky
obj. č. 138391 / MOC s DPH: 13,49

 Vesmírny pirát
obj. č. 138394 / MOC s DPH: 13,49

Pegas
obj. č. 138392 / MOC s DPH: 13,49

Racer
obj. č. 138395 / MOC s DPH: 13,49

novinka

novinka

novinka novinka

novinkanovinka
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Peňaženka
vonkajšia praktická priehradka na mince so zatváraním na zips
 vnútorná priehľadná priehradka na občiansky preukaz, ktorá rýchlo zobrazuje dokument
3 priehradky na karty, dve dostatočne veľké „tajné priehradky“,  jedna veľká priehradka na bankovky
krúžok na zavesenie kľúčov, šnúrka na krk
zatváranie na suchý zips

 Jednorožec
obj. č. 129406 / MOC s DPH: 13,49

Čierny panter
obj. č. 129410 / MOC s DPH: 13,49

Tvídové srdce
obj. č. 129405 / MOC s DPH: 13,49

Futbal
obj. č. 129408 /MOC s DPH: 13,49

 Srnček
obj. č. 129404 / MOC s DPH: 13,49

Tyrannosaurus Rex
obj. č. 129409 /MOC s DPH: 13,49

so šnúrkou na krk
PeňaženkyPeňaženky
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priestranný hlavný priečinok, zapínanie na zips / plne polstrovaná chrbtová časť / polstrované a anatomicky tvarované popruhy na ramená /   
2 vonkajšie sieťové vrecká / veľké predné vrecko, zapínanie na zips / pútko / priečinok na kartičku s menom / vode odolná impregnácia / 
vnútorné rozmery: h.5,5 x v.27,5 x š.22,5 cm / objem: 5 l /  hmotnosť: 180 g

Čerešne
obj. č. 119678 / MOC s DPH: 15,50

Sovička
obj. č. 129049 / MOC s DPH: 15,50

Bager
obj. č. 129120 / MOC s DPH: 15,50

Modrá kocka
vnútorné rozmery h.5 x š.26 x v.22 cm

obj. č. 103117 / MOC s DPH: 14,50

Veľryba
obj. č. 119682 / MOC s DPH: 15,50

Čerešne
vnútorné rozmery h.6,5 x š.27,5 x v.21 cm

obj. č. 119679 / MOC s DPH: 16,30

Detské           

      ru
ksačiky a tašky

Detské      

     ruksačiky a tašky

Little Dressy

Tašky cez rameno

pre deti 1- 3 rokov / škôlkárov

veľa priestoru pre hračky a desiatu / priestranný hlavný priečinok, zapínanie na zips / nastaviteľný popruh na rameno / vode odolná impregnácia /
objem: 3,5 l / hmotnosť: 185 g / materiál: polytex 
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Bager
obj. č. 129121 / MOC s DPH: 19,50

Veľryba
obj. č. 119680 / MOC s DPH: 19,50

Sovička
obj. č. 129504 / MOC s DPH: 19,50

Dressy
priestranný hlavný priečinok s dvojsmerným zipsom / plne polstrovaná chrbtová časť / polstrované a anatomicky tvarované popruhy na ramená 
/ hrudný popruh s vysoko kvalitnou prackou zn. YKK / 2 vonkajšie sieťové vrecká na fľašku 0,6 l / veľké predné vrecko, zapínanie na zips / 
veľký vnútorný priečinok na špinavé oblečenie, alebo podložku na sedenie / pútko / priečinok na kartičku s menom / vode odolná impregnácia / 
vnútorné rozmery: h.9,5 x š.27 x v.31 cm / vonkajšie rozmery:  h.10 x š.27,5 x v.32,5 cm / objem: 11 l / hmotnosť: 275 g

Detské           

      ru
ksačikyDetské      

     ruksačiky
Pre škôlkárov

Muffinka
obj. č. 138406 / MOC s DPH: 23,90

 Malý závodník
obj. č. 138410 / MOC s DPH: 23,90

novinka novinka
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Jednorožec
obj. č. 129232 / MOC s DPH: 8,89

Motýľ
obj. č. 129234 / MOC s DPH: 8,89

Čierny panter
obj. č. 1292036 / MOC s DPH: 8,89

Futbal
obj. č. 129237 / MOC s DPH: 8,89

0,5 l

FľaškyFľašky na pitie

Fľaška na nápoj 0,5 l
- plastová fľaška na nápoj 
- vhodná do škôlky, školy a na voľný čas
- neobsahuje žiadne škodlivé látky
- vyrobená z materiálu pre lekárske a farmaceutické účely
- sú použité len farby klasifikované ako vhodné pre priamy styk  
  s potravinami
- neobsahuje zmäkčovadlá ani Bisfenol
- bez zápachu, neovplyvňuje vôňu nápoja

- vďaka širokému otvoru sa ľahko čistí a plní
- 100% tesniaca aj na sýtené nápoje
- taktiež pre horúce nápoje až do 100°C
- vhodné do umývačky riadu
- fľašu je možné vyvariť
- plne recyklovateľná
- vhodná do všetkých bežných cyklistických držiakov na fľašku
- vonkajšie rozmery: š.7,5 x v.19 cm
- hmotnosť: 38 g
- obsah: 0,5 l
- vyrobené v ČR

Tyrannosaurus Rex
obj. č. 129238 / MOC s DPH: 8,89

Srnček
obj. č. 129233 / MOC s DPH: 8,89

Červený pavúk
obj. č. 129235 / MOC s DPH: 8,89

Tvídové srdce
obj. č. 129084 / MOC s DPH: 8,89

Vesmírný pirát
obj. č. 138379 / MOC s DPH: 8,89

novinka
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   Premium plus

   Aktovky: 3- a 5-dielne sety

   Aktovky: 3- a 5-dielne sety3-dielny set obsahuje: aktovku Sammies, naplnený peračník,  
vrecko na úbor alebo prezúvky

5-dielny set obsahuje: aktovku Sammies Premium, vrecko na športové 
potreby/prezuvky, naplnený peračník, puzdro na perá, kapsička na krk

Aktovka:
- moderná ľahká hliníková konštrukcia
- ergonomicky tvarovaná chrbtová časť, polstrovanie z príjemného  
  priedušného materiálu
- nastaviteľné popruhy na ramená s reflexným prúžkom, pogumovaná  
  rukoväť
- magnetické zapínanie turn‘n‘pull, bezpečné zatváranie aktovky,  
  jednoduchá manipulácia
- reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť
- veľké predné vrecko s termofóliou, bočné vrecká napr. na fľašku  
  s nápojom
- organizér s pútkami na perá, vrecko na mobilný telefón, MP3  
  prehrávač...
- karabínka na kľúče, malé vnútorné sieťové vrecko
- stabilné pevné dno, tvarované nožičky – ochrana pred vlhkom a špinou
- objem: 18 l, hmotnosť: 1,32 kg, vonkajšie rozmery: 32 x 25 x 37 cm,  
  vnútorné rozmery: 30 x 14 x 34,5 cm

Naplnený peračník

Stabilné pevné dno
s tvarovanými nožičkami

Predné vrecko 
na príslušenstvo

Nastaviteľné 
popruhy

Ergonomicky tvarovaná
chrbtová časť

Reflexné 
prvky Magnetické zapínanie turn‘n‘pull

Veľké
bočné
vrecká

Chrbtová časť

Vnútro aktovky

Pre deti od 1.- 4. triedy

Peračník:
- značkové ceruzky (zn. Eberhard Faber) – 7 hrubých pasteliek 
  s nelámavými tuhami, 12 tenkých pasteliek, ceruzka
- rovné pravítko, trojuholníkové pravítko, guma, dvojité strúhadlo,  
  rozvrh hodín
- zapínanie na zips, hmotnosť: 320 g, vonkajšie rozmery: 20 x 14 x 13,5 cm

Puzdro:
- na školské pomôcky napr. perá, ceruzky, nožničky...
- zapínanie na zips, hmotnosť: 60 g, vonkajšie rozmery: 20,5 x 6,5 x 8 cm 

Kapsička na krk:
- zatváranie na zips, šnúrka na krk
- predné vrecko, zatváranie na suchý zips
- zadné priehľadné vrecko, zatváranie na suchý zips 
- hmotnosť: 36 g, vonkajšie rozmery: 9 x 2 x 12 cm

Vrecko na športové potreby/prezuvky:
- zatváranie utiahnutím šnúrky, predné vrecko 
- zapínanie na zips
- hmotnosť: 100 g, vnútorné rozmery: 31 x 37.5 cm
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www.agr-ev.de

AGR NEZÁVISLÁ 
PRESTÍŽNA ZNÁMKA 
KVALITY

Certifikát kvality a kampaň
pre zdravý chrbát

Kampaň pre zdravý chrbát 
AGR Aktion Gesunder Rücken e.V  bolo založené v roku 1995 

ako združenie nemeckých odborníkov z oblasti  

prevencie a liečby ochorenia chrbtice. Náplňou tohto združenia 

je certifikácia výrobkov znižujúcich negatívny vplyv na chrbticu 

užívateľov. 

Dokonalé polstrovanie chrbtovej časti, výškovo a dĺžkovo 

nastaviteľné popruhy zaručujú zdravý vývoj chrbtice dieťaťa.  

A práve preto boli školské aktovky

ocenené známkou kvality AGR.
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   Premium plus

   Aktovky: 3-dielne sety

   Aktovky: 3-dielne sety

   Aktovky: 5-dielne sety

Rytier
obj. č. 119732 / MOC s DPH: 159,00

Ohnivý drak
obj. č. 119735 / MOC s DPH: 159,00

Motorka
obj. č. 119729 / MOC s DPH: 159,00

Kráľovská koruna
obj. č. 103131 / MOC s DPH: 159,00

 Zlatovláska
obj. č. 102871 / MOC s DPH: 159,00

Top Speed
obj. č. 102869 / MOC s DPH: 159,00

Univerzálna prepravná taška  pre školské 
aktovky a ruksaky

Taška

Pre deti od 1.- 4. triedy
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reflexné plochy pre väčšiu 
bezpečnosť

nožičky pre lepšiu stabilitu
a ochranu pred špinou
a vlhkom

izolované predné vrecko
pre desiatový box

hrudný popruh  
a bedrový popruh, 
aktovka pevne sedí  
na chrbte

dve vnútorné vrecká v zadnej časti aktovky  
na ťažšie predmety (napr. učebnice alebo tablet), 
zaistí sa tak rovnomerné rozloženie hmotnosti

vnútorné vrecko  
na peračník pre väčšiu 
prehľadnosť v aktovke

ergonomicky tvarovaná 
chrbtová časť so širokými 
polstrovanými popruhmi

LEGO® Školská aktovka Explorer 3-dielny set
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-  3-dielny set obsahuje aktovku, naplnený peračník, ruksačik na úbor alebo prezuvky

LEGO Explorer aktovka:
- moderný dizajn s detským motívom
- ľahká konštrukcia
- polstrovaná chrbtová časť z priedušného materiálu
- nastaviteľné polstrované ramenné popruhy s reflexnými prúžkami pre väčšiu  
  bezpečnosť detí
- nastaviteľný hrudný a bedrový popruh
- vystužená rukoväť príjemná do ruky
- pevné dno, nožičky pre lepšiu stabilitu a ochranu pred vlhkom a špinou
- sieťové a plné bočné vrecko – zatváranie na suchý zips, napr. na fľašku s objemom   
  cca. 0,5 l
- veko s plastovou zámkou
- priestorné hlavné vrecko
- polstrované vrecko pre iPad v zadnej časti aktovky a ďalšia priehradka pre ťažšie 
  predmety (napr. učebnice), zaistí sa tak rovnomerné rozloženie, krúžok na kľúče  
  na odopínacej spone
- vo vnútri vrecko na peračník pre väčšiu prehľadnosť v aktovke 

Objem: 18 l, hmotnosť: 1200 g, vonkajšie rozmery: 29 x 43 x 19 cm

Peračník
- vybavený LEGO pastelkami
- 4 hrubé pastelky, 6 tenkých pasteliek, 1 ceruzka
- rovné pravítko, trojuholníkové pravítko, guma, dvojité strúhadlo, rozvrh hodín
- zapínanie na zips

Vrecko na úbor alebo prezuvky:
- zatváranie utiahnutím
- ramenné popruhy, možnosť nosenia 
  ako jednoduchý ruksačik

LEGO® Školská aktovka Explorer 3-dielny set

MOC s DPH: 159,00 

LEGO® FRIENDS FIREWORKS obj. č.: 124743LEGO® CHIMA LION  obj. č.: 124741
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