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naskenujte QR
kód a sledujte
video

přehled
ikon
prodyšný materiál

ikonický design

spolehlivé horní
madlo

ochrana pro
notebook a tablet

kapsa na ovoce

bederní pás

přihrádka pro
jezdec zipů
připnutí příslušenství pomocí přezky notebook nebo tablet s LEGO kostičkou

nízká hmotnost

síťovaná
boční kapsa

vnitřní jmenovka

systém s přezkou

tvarovaná záda

přípojné klipy

XX

poutko pro
signální světlo

reflexní grafika

přihrádka
na pouzdro

bezpečnostní
pojistka

hrudní pás

měkký spodní
panel

pevný spodní
panel (EVA)

stabilizační
spodní nožky

obsahuje
kancelářské potřeby

vysouvací rukojeť

termoizolační
kapsa

rozvrh

TSA zámek

voděodpudivý
materiál

tichá, dvojitá
kolečka

vnitřní organizační
část

výškově nastavitelný systém

Vyrobeno
z recyklovaných PET lahví
Uvedené číslo XX vyjadřuje
počet recyklovaných lahví
o objemu 550 ml využitých
k výrobě LEGO produktu.

EASY ⏐ školní aktovka

BARVY A MOTIVY
2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime
Empire

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

Skvělá a prostorná školní aktovka s množstvím
praktických vlastností. Tato lehká školní aktovka má
mnoho místa na všechny knihy či sešity, svačinový
box i láhev s vodou. Po stranách se nachází 2
síťované kapsy, vpředu malá kapsa, do které se
snadno vejde LEGO pouzdro. Vysoké pohodlí zajistí
vnitřní přihrádka pro těžší předměty, která je udrží u
zad a zajistí tak rovnoměrné rozložení hmotnosti,
polstrované nastavitelné ramenní popruhy a
nastavitelný hrudní popruh.
EASY školní aktovka má pevné víko s plastovým
zámkem, které jde snadno otevřít jednou rukou. K
udržení stability aktovky v případě, že má otevřené
víko, jsou na spodní straně vyztuženého dna umístěné
plastové nožky, které zároveň aktovku chrání před
špínou a vlhkem.
Easy školní aktovka obsahuje:
• lehká konstrukce, hmotnost jen 790 g
• ergonomicky tvarovaná záda
• víko s plastovým zámkem, prostorná hlavní
kapsa
• nastavitelné, polstrované ramenní popruhy s
reflexními proužky pro větší bezpečnost
• přední kapsa na penál
• nastavitelný hrudní popruh
• vyztužené dno s nožkami pro lepší stabilitu a
ochranu před špínou a vlhkem
• přihrádka pro těžší předměty, která je udrží u
zad a zajistí rovnoměrné rozložení hmotnosti
• klip na klíče, rozvrh hodin a štítek na jméno
uvnitř aktovky
• 2 boční síťované kapsy např. na láhev 0,5 l

20043 Easy školní aktovka
18L / 790G
aktovka 39 x 29 x 22 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Aktovka neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena podle evropského nařízení
REACH
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EASY ⏐ školní aktovka
třídílný set: školní aktovka + pytlík na přezůvky +
pouzdro s náplní
BARVY A MOTIVY
2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime
Empire

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

Skvělá a prostorná školní aktovka s množstvím
praktických vlastností. Tato lehká školní aktovka
má mnoho místa na všechny knihy či sešity,
svačinový box i láhev s vodou. Po stranách se
nachází 2 síťované kapsy, vpředu malá kapsa, do
které se snadno vejde LEGO pouzdro. Vysoké
pohodlí zajistí vnitřní přihrádka pro těžší
předměty, která je udrží u zad a zajistí tak
rovnoměrné rozložení hmotnosti, polstrované
nastavitelné ramenní popruhy a nastavitelný
hrudní popruh.
EASY školní aktovka má pevné víko s plastovým
zámkem, které jde snadno otevřít jednou rukou. K
udržení stability aktovky v případě, že má
otevřené víko, jsou na spodní straně vyztuženého
dna umístěné plastové nožky, které zároveň
aktovku chrání před špínou a vlhkem.
Easy školní set obsahuje:
• lehká konstrukce, hmotnost jen 790 g
• ergonomicky tvarovaná záda
• víko s plastovým zámkem, prostorná hlavní
kapsa
• nastavitelné, polstrované ramenní popruhy s
reflexními proužky pro větší bezpečnost
• přední kapsa na penál
• nastavitelný hrudní popruh
• vyztužené dno s nožkami pro lepší stabilitu
a ochranu před špínou a vlhkem
• přihrádka pro těžší předměty, která je udrží
u zad a zajistí rovnoměrné rozložení
hmotnosti
• klip na klíče, rozvrh hodin a štítek na jméno
uvnitř aktovky
• 2 boční síťované kapsy např. na láhev na
pití 0,5 l
• Včetně pytlíku na přezůvky či jiné školní
nutnosti – objem 11 l
• Pouzdro s náplní: 2 tužky, 10 pastelek, 4
široké pastelky, guma, ořezávátko, rovné a
trojúhelníkové pravítko, rozvrh hodin

20015 Easy školní aktovka
aktovka 18L / 790G
⏐ pouzdro 320G (155G Case +165G content)
aktovka 39 x 29 x 22 cm
⏐ pouzdro 14 x 20 x 4 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Aktovka neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena podle
evropského nařízení REACH

⏐ pytlík na přezůvky 11L / 100G
⏐ pytlík na přezůvky 42 x 34 cm
⏐ Poly 210D (100% Polyester)
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LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

DMOC: 2199 Kč

EASY ⏐ školní aktovka

DMOC: 2999 Kč
SET

BARVY A MOTIVY

20043-2201 Easy školní aktovka
LEGO® NINJAGO®, Green

20043-2202 Easy školní aktovka
LEGO® NINJAGO®, Red

20043-2203 Easy školní aktovka
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

20015-2201 Easy školní aktovka, 3 dílný set
LEGO® NINJAGO®, Green

20015-2202 Easy školní aktovka, 3 dílný set
LEGO® NINJAGO®, Red

20015-2203 Easy školní aktovka, 3 dílný set
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

18L / 790G
39 x 29 x 22 cm
Poly 300D rPET

naskenujte QR
kód a sledujte
video

JOHANSEN ⏐ Optimo Plus školní batoh
dvojdílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik
BARVY A MOTIVY
2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime
Empire

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team
Golden
2205
LEGO®
CITY,
Police
Adventure

2206 LEGO®, Parrot
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20213 Johansen Optimo Plus školní batoh, dvojdílný set
batoh 20 L / 950 G ⏐ taška 9 L / 105 G
batoh 42 x 25 x 17 cm ⏐ taška 25 x 23 x 15 cm
Poly 300D rPET s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle
evropského nařízení REACH

Školní batoh Optimo Plus přináší moderní styl a
ergonomicky komfortní proudění vzduchu. Všechny
podpůrné školní funkce z ní dělají perfektní školní
tašku pro začátečníky.
Je to školní taška, která se dobře stará o záda dítěte a
umožňuje přesné usazení tašky díky individuálním
možnostem nastavení ramenních popruhů, bederního
pásu, hrudního popruhu a horních zvedáků - to vše pro
zajištění nejlepšího přizpůsobení se tělu a rozložení
hmotnosti. Díky pevnému, vyztuženému spodnímu
panelu dokáže batoh stabilně stát i s otevřeným víkem,
takže poskytuje snadný přístup a rychlý přehled o jejím
obsahu.
Optimo Plus školní batoh obsahuje:
• Prostorná hlavní komora se snadno přístupným
otevíráním na zip
• Stabilní spodní panel s plochými lisovanými
kolíky
• Uvnitř přihrádka a elastický pásek pro udržení
knihy a poznámkových bloků co nejblíže k tělu
• Velká přední termo kapsa na zip
• Prodyšný polstrovaný zadní panel s prouděním
vzduchu
• Nastavitelné a posuvné hrudní popruhy pro
rozložení hmotnosti tašky
• Odnímatelný bederní pas, nastavitelné
polstrované ramenní popruhy
• Horní zvedací popruhy pro přizpůsobení horní
části tašky k tělu
• Vnější kapsa na láhev s vodou
• Horní polstrovaná rukojeť
• Uvnitř potisk jmenovky
• Odnímatelná šňůrka na klíče
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách
• Postranní poutka pro připevnění osobních
pomůcek
• Včetně připojitelné tašky na tělocvik - lze jej
připevnit na horní část vaku ve 3 jednoduchých
krocích zacvaknutí
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DMOC: 2499 Kč

JOHANSEN ⏐ Optimo Plus školní batoh
dvojdílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik
BARVY A MOTIVY

20213-2201 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Green

20213-2202 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Red

20213-2203 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20213- 2204 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Team Golden

20213- 2205 Optimo Plus školní batoh
LEGO® CITY, Police Adventure

20213- 2206 Optimo Plus školní batoh
LEGO®, Parrot

20-21L / 950-1010 G
42 x 25 x 17-20 cm
Poly 300D rPET

JOHANSEN ⏐ Optimo Plus školní batoh
třídílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik + pouzdro s náplní
BARVY A MOTIVY
2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime
Empire

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team
Golden
2206
LEGO®,
Parrot

2205 LEGO® CITY, Police Adventure
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20228 Johansen školní batoh, 3 dílný set
batoh 20 L / 950 G
⏐ taška 9 L / 105 G
⏐ pouzdro 320G
batoh 42 x 25 x 17 cm
⏐ taška 25 x 23 x 15 cm ⏐ pouzdro 14 x 20 x 4 cm
Poly 300D rPET s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle evropského
nařízení REACH

Školní batoh Optimo Plus přináší moderní styl a
ergonomicky komfortní proudění vzduchu. Všechny
podpůrné školní funkce z ní dělají perfektní školní
tašku pro začátečníky.
Je to školní taška, která se dobře stará o záda dítěte a
umožňuje přesné usazení tašky díky individuálním
možnostem nastavení ramenních popruhů, bederního
pásu, hrudního popruhu a horních zvedáků - to vše pro
zajištění nejlepšího přizpůsobení se tělu a rozložení
hmotnosti. Díky pevnému, vyztuženému spodnímu
panelu dokáže batoh stabilně stát i s otevřeným víkem,
takže poskytuje snadný přístup a rychlý přehled o jejím
obsahu.
Optimo Plus školní batoh, 3 dílný set obsahuje:
• Prostorná hlavní komora se snadno přístupným
otevíráním na zip
• Stabilní spodní panel s plochými lisovanými
kolíky
• Uvnitř přihrádka a elastický pásek pro udržení
knihy a poznámkových bloků co nejblíže k tělu
• Velká přední termo kapsa na zip
• Prodyšný polstrovaný zadní panel s prouděním
vzduchu
• Nastavitelné a posuvné hrudní popruhy pro
rozložení hmotnosti tašky
• Odnímatelný bederní pas, nastavitelné
polstrované ramenní popruhy
• Horní zvedací popruhy pro přizpůsobení horní
části tašky k tělu
• Vnější kapsa na láhev s vodou
• Horní polstrovaná rukojeť
• Uvnitř potisk jmenovky
• Odnímatelná šňůrka na klíče
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách
• Postranní poutka pro připevnění osobních
pomůcek
• Včetně připojitelné tašky na tělocvik - lze jej
připevnit na horní část vaku ve 3 jednoduchých
krocích zacvaknutí
• Pouzdro s náplní: 2 tužky, 10 pastelek, 4 široké
pastelky, guma, ořezávátko, rovné a
trojúhelníkové pravítko, rozvrh hodin
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LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

JOHANSEN ⏐ Optimo Plus školní batoh
třídílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik + pouzdro s náplní
BARVY A MOTIVY

20228-2201 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Green

DMOC: 3099 Kč
SET

LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

20228-2202 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Red

20228-2203 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20228-2204 Optimo Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Team Golden

20228-2205 Optimo Plus školní batoh
LEGO® CITY, Police Adventure

20228-2206 Optimo Plus školní batoh
LEGO®, Parrot

20L / 950 G
42 x 25 x 17 cm
Poly 300D rPET

naskenujte QR
kód a sledujte
video

MORTENSEN ⏐ Maxi Plus školní batoh
dvojdílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik
BARVY A MOTIVY
2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2201 LEGO® NINJAGO®, Green
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20214 Mortensen Maxi Plus školní batoh, dvojdílný set
batoh 23 L / 1075 G
⏐ taška 9 L / 105 G
batoh 42 x 25 x 22 cm
⏐ taška 25 x 23 x 15 cm
Poly 300D rPET s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben
podle evropského nařízení REACH

Mortensen Maxi Plus je stylový školní batoh
s ergonomickým komfortním prouděním vzduchu, všemi
základními funkcemi a extra prostorem pro děti mladšího
školního věku, s polstrovanou zadní přihrádkou vhodnou
pro složky A4, knihy nebo notebook.
Je to školní taška, která se dobře stará o záda dítěte
a umožňuje přesné usazení tašky díky individuálním
možnostem nastavení ramenních popruhů, bederního
pásu, hrudního popruhu a horních zvedáků – to vše pro
zajištění nejlepšího přizpůsobení se tělu a rozložení
hmotnosti.
Díky pevnému, vyztuženému spodnímu panelu dokáže
taška stabilně stát i s otevřeným víkem, takže poskytuje
snadný přístup a rychlý přehled o jejím obsahu.
Maxi Plus školní batoh obsahuje:
• Polstrovaná kapsa na zip velikosti A4 vhodná pro
notebook
• Stabilní spodní panel s plochými lisovanými kolíky
• Uvnitř přihrádka a elastický pásek pro udržení knih
a poznámkových bloků co nejblíže k tělu
• Velká přední termo kapsa na zip
• Prodyšný polstrovaný zadní panel s prouděním
vzduchu
• Prodyšné polstrované ramenní popruhy s úpravou
podle těla
• Odnímatelný bederní pas, nastavitelné polstrované
ramenní popruhy
• Horní zvedací popruhy pro přizpůsobení horní
části tašky k tělu
• Vnější kapsa na láhev s vodou
• Vnitřní malé kapsičky, jmenovka pro snadnou
identifikaci
• Odnímatelná šňůrka na klíče
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách
• Postranní poutka pro připevnění osobních
pomůcek
• Včetně připojitelné tašky na tělocvik - lze jej
připevnit na horní část vaku ve 3 jednoduchých
krocích zacvaknutí
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MORTENSEN ⏐ Signature Maxi Plus školní batoh
dvojdílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik
BARVY A MOTIVY
2208
LEGO®,
Blue /
Navy

2209
LEGO®,
Titanium /
Red

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20226 Mortensen Signature Maxi Plus školní batoh
batoh 24 L / 1215 G School
⏐ taška 9 L / 105 G
batoh 42 x 25 x 25 cm ⏐ taška 25 x 23 x 15 cm Poly 300D rPET
s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle
evropského nařízení REACH

Mortensen Signature Maxi Plus je stylová školní batoh
s ergonomickým komfortním prouděním vzduchu, všemi
základními funkcemi a extra prostorem pro děti mladšího
školního věku, s polstrovanou zadní přihrádkou vhodnou
pro složky A4, knihy nebo notebook.
Je to školní taška, která se dobře stará o záda dítěte a
umožňuje přesné usazení tašky díky individuálním
možnostem nastavení ramenních popruhů, bederního
pásu, hrudního popruhu a horních zvedáků – to vše pro
zajištění nejlepšího přizpůsobení se tělu a rozložení
hmotnosti.
Díky pevnému, vyztuženému spodnímu panelu dokáže
taška stabilně stát i s otevřeným víkem, takže poskytuje
snadný přístup a rychlý přehled o jejím obsahu.
Signature Maxi Plus školní batoh obsahuje:
• Polstrovaná kapsa na zip velikosti A4 vhodná pro
notebook
• Čtyři malé kulaté přední kapsy; 2 s hlubokou vnitřní
přepážkou vhodnou pro mobilní telefon nebo tužky
• Stabilní spodní panel s plochými lisovanými kolíky
• Uvnitř přihrádka a elastický pásek pro udržení knih a
poznámkových bloků co nejblíže k tělu
• Velká přední termo kapsa na zip
• Prodyšný polstrovaný zadní panel s prouděním
vzduchu
• Prodyšné polstrované ramenní popruhy s úpravou
podle těla
• Odnímatelný bederní pas, nastavitelné polstrované
ramenní popruhy
• Horní zvedací popruhy pro přizpůsobení horní části
tašky k tělu
• Vnější kapsa na láhev s vodou
• Vnitřní malé kapsičky, jmenovka pro snadnou
identifikaci
• Odnímatelná šňůrka na klíče
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách
• Postranní poutka pro připevnění osobních pomůcek
• Včetně připojitelné tašky na tělocvik - lze jej připevnit
na horní část vaku ve 3 jednoduchých krocích
zacvaknutí
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DMOC: 2999 Kč

MORTENSEN ⏐ Maxi Plus školní batoh
dvojdílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik
BARVY A MOTIVY

20214-2201 Maxi Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Green

20214-2202 Maxi Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Red

20226-2208 Signature Maxi Plus školní batoh
LEGO®, Blue / Navy

20226-2209 Signature Maxi Plus školní batoh
LEGO®, Titanium / Red

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

23-24 L / 1075-1215 G
42 x 25 x 22-25 cm
Poly 300D rPET

MORTENSEN ⏐ Maxi Plus školní batoh
třídílný set: školní batoh s termokapsou + taška na
tělocvik + pouzdro s náplní
BARVY A MOTIVY
2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2208
LEGO®
Signature®,
Blue/Navy

2209
LEGO®
Signature®,
Titanium/Red

2202 LEGO® NINJAGO®, Red
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20229 Mortensen Maxi Plus - školní batoh, 3 dílný set
batoh 23 L / 1075 G ⏐ taška 9 L / 105 G

⏐ pouzdro 320G

batoh 42 x 25 x 22 cm ⏐ taška 25 x 23 x 15 cm ⏐ pouzdro 14 x 20 x 4 cm
Poly 300D rPET s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle evropského nařízení
REACH

Mortensen Maxi Plus je stylový školní batoh
s ergonomickým komfortním prouděním vzduchu, všemi
základními funkcemi a extra prostorem pro děti
mladšího školního věku, s polstrovanou zadní
přihrádkou vhodnou pro složky A4, knihy nebo
notebook.
Je to školní taška, která se dobře stará o záda dítěte a
umožňuje přesné usazení tašky díky individuálním
možnostem nastavení ramenních popruhů, bederního
pásu, hrudního popruhu a horních zvedáků – to vše pro
zajištění nejlepšího přizpůsobení se tělu a rozložení
hmotnosti.
Díky pevnému, vyztuženému spodnímu panelu dokáže
taška stabilně stát i s otevřeným víkem, takže poskytuje
snadný přístup a rychlý přehled o jejím obsahu.
Maxi Plus školní set obsahuje:
- Polstrovaná kapsa na zip velikosti A4 vhodná pro
notebook
- Stabilní spodní panel s plochými lisovanými kolíky
- Uvnitř přihrádka a elastický pásek pro udržení knih a
poznámkových bloků co nejblíže k tělu
- Velká přední termo kapsa na zip
- Prodyšný polstrovaný zadní panel s prouděním
vzduchu
- Prodyšné polstrované ramenní popruhy s úpravou
podle těla
- Odnímatelný bederní pas, nastavitelné polstrované
ramenní popruhy
- Horní zvedací popruhy pro přizpůsobení horní části
tašky k tělu
- Vnější kapsa na láhev s vodou
- Vnitřní malé kapsičky, jmenovka pro snadnou
identifikaci
- Odnímatelná šňůrka na klíče
- Reflexní prvky na všech čtyřech stranách
- Postranní poutka pro připevnění osobních pomůcek
- Včetně připojitelné tašky na tělocvik - lze jej připevnit
na horní část vaku ve 3 jednoduchých krocích
zacvaknutí
- Pouzdro s náplní: 2 tužky, 10 pastelek, 4 široké
pastelky, guma, ořezávátko, rovné a trojúhelníkové
pravítko, rozvrh hodin
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LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

MORTENSEN ⏐ Maxi Plus školní batoh
třídílný set: školní batoh s termokapsou + taška na tělocvik + pouzdro s náplní

DMOC: 3599 Kč
SET

BARVY A MOTIVY

LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

20229-2201 Maxi Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Green

20229-2202 Maxi Plus školní batoh
LEGO® NINJAGO®, Red

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20231-2208 Maxi Plus školní batoh
LEGO® Signature®, Blue/Navy

20231-2209 Maxi Plus školní batoh
LEGO® Signature®, Titanium/Red

23 L / 1075 G
42 x 25 x 22 cm
Poly 300D rPET

THOMSEN ⏐ Teen batoh
Prémiový batoh navržený tak, aby splňoval potřeby
všech, kteří vyžadují úhledné uspořádání cenností,
knih, psacích potřeb či složek.

BARVY A MOTIVY
0023
LEGO®,
Bright Blue

0026
LEGO®,
Black

Batoh má charakteristický zadní panel EVA ve tvaru
kostky LEGO s výplní z prodyšné síťoviny. Batoh
umožňuje přesné usazení na zádech díky individuálním
možnostem nastavení ramenních popruhů, bederního
pásu, hrudního popruhu a horních zvedáků – to vše pro
zajištění nejlepšího přizpůsobení se tělu a rozložení
hmotnosti.
Batoh Thomsen obsahuje:

0199
LEGO®,
Stone
Grey

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20221 Thomsen Teen batoh
18 L / 1090 G
45 x 29 x 17 cm
Poly 900D rPET Gucci s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle
evropského nařízení REACH

• Hlavní prostor batohu s organizačními kapsami,
elastickým popruhem a oddělovači na knihy nebo
složky
• Polstrovaná přihrádka na notebook s přístupem ze
zadního panelu
• Dvě přední kapsy na zip - jedna vertikální a jedna
horizontální
• Organizér na zip - obsahuje sloty na pera, kapsy na
klíče či síťované kapsy
• Odnímatelné kapsičky na drobné příslušenství vezměte si je na cesty s přiloženou šňůrkou pro
samostatné nošení kolem krku
• Přístup do hlavní kapsy ze zadní strany batohu
• Vytahovací obal na jmenovku nebo cestovní doklad na
bočním straně batohu
• Prodyšný polstrovaný zadní panel s prouděním
vzduchu
• Prodyšné polstrované ramenní popruhy
• Nastavitelné a posuvné hrudní popruhy, nastavitelný
bederní pás
• Horní zvedací popruhy pro přizpůsobení horní části
tašky k tělu
• Vnější kapsa na láhev s vodou
• Snadno čistitelný spodní panel
• Polstrovaná horní rukojeť
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách tašky

11

DMOC: 2999 Kč

THOMSEN ⏐ Teen batoh

BARVY A MOTIVY

20221-0026 Teen
batoh
LEGO®, Black

20221-0023 Teen
batoh
LEGO®, Bright Blue

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20221-0199
Teen batoh
LEGO®, Stone Grey

18 L / 1090 G
45 x 29 x 17 cm
Poly 900D Gucci rPET

naskenujte QR
kód a sledujte
video

ANDERSEN⏐ Trolley batoh
10
BARVY A MOTIVY
2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2205
LEGO®
CITY,
Police
Adventure

Tento 2 v 1 batoh v moderním čtvercovém tvaru můžete
nosit jako batoh nebo jako zavazadlo na kolečkách a
nabízí mnoho skvělých vlastností.
Pokud jej chcete použít jako zavazadlo na kolečkách,
jednoduše schovejte ramenní popruhy v kapse na
zádech a vysuňte rukojeť. Kapsa na zádech skrývá taky
ochranný potah na kolečka proti ušpinění zad.
Hlavní kapsa obsahuje přihrádku pro těžší předměty,
která je udrží u zad a zajistí rovnoměrné rozložení
hmotnosti. Díky pevnému, vyztuženému spodnímu
panelu dokáže taška stabilně stát i s otevřeným víkem,
takže poskytuje snadný přístup a rychlý přehled o jejím
obsahu.

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20220 Andersen Trolley batoh
15 L / 1365 G
40 x 26 x 23 cm
Poly 300D rPET s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben
podle evropského nařízení REACH

Trolley batoh obsahuje:
- Čtvercová přední kapsa s přístupem na zip
- Nastavitelné, polstrované ramenní popruhy
- Polstrovaná kapsa na zádech sloužící ke schování
ramenních popruhů
- Kolečka a zatahovatelná rukojeť, rukojeť skrytá v
kapse na zip
- Ochranný potah na kolečka proti ušpinění zad
- Reflexní prvky po všech stranách batohu
- Přihrádka a elastický popruh k udržení těžších
předmětů u zad zajistí rovnoměrné rozložení hmotnosti
- Vnější kapsa na láhev s vodou, uvnitř potisk jmenovky
- LEGO kostička 1x1 jako tahač zipů
- Postranní poutka pro připevnění osobních pomůcek

DMOC: 1799 Kč

ANDERSEN⏐ Trolley batoh

BARVY A MOTIVY

20220-2201
Andersen Trolley
batoh
LEGO® NINJAGO®,
Green

20220-2202
Andersen Trolley
batoh
LEGO® NINJAGO®,
Red

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20220-2205
Andersen Trolley
batoh
LEGO® CITY, Police
Adventure

15 L / 1365 G
40 x 26 x 23 cm
Poly 300D rPET

naskenujte QR
kód a sledujte
video

JENSEN ⏐ Light Recruiter školní batoh
9
BARVY A MOTIVY
2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime
Empire
2205
LEGO®
CITY
Police
Adventure

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20212 Jensen Light Recruiter školní batoh
22 L / 395 G
38 x 25 x 20 cm
Poly 300D rPET s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben
podle evropského nařízení REACH

Jensen Light Recruiter je lehký školní batoh
s klíčovými náležitostmi pro školní dobrodružství
a s prostornou hlavní kapsou, která umožňuje
snadný přístup k obsahu, když je batoh otevřený.
Vnitřní přepážka pomáhá oddělit knihy od jiných
věcí, jako například pouzdro, obědový balíček nebo
jiné cennosti. Elastický popruh uvnitř batohu
napomáhá udržení těžkých knih co nejblíže
k zádům a tím k rovnoměrnému rozložení
hmotnosti.
Light Recruiter školní batoh obsahuje:
• Přední čtvercová kapsa na zip vhodná např. na
penál
• Lehký, pěnou vyztužený zádový panel
• Polstrované nastavitelné ramenní popruhy
• Nastavitelné a posuvné hrudní popruhy pro
rozložení hmotnosti tašky
• Vnější kapsa např. na láhev s vodou
• Horní rukojeť
• Vnitřní jmenovka pro snadnou identifikaci
• Systém vyměnitelných přezek k připevnění klíčů
nebo LEGO® peněženky
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách.

JENSEN⏐ Signature Light Recruiter školní batoh
10
BARVY A MOTIVY
2207
LEGO®,
Violet /
Purple

2208
LEGO®,
Blue /
Navy

Jensen Signature Light Recruiter je lehký školní
batoh s klíčovými náležitostmi pro školní
dobrodružství a s prostornou hlavní kapsou, která
umožňuje snadný přístup k obsahu, když je taška
otevřená.
Vnitřní přepážka pomáhá oddělit knihy od jiných
věcí, jako například pouzdro, obědový balíček nebo
jiné cennosti. Elastický popruh uvnitř batohu
napomáhá udržení těžkých knih co nejblíže k zádům
a tím k rovnoměrnému rozložení hmotnosti.

2210
LEGO®,
Navy /
Bluish
Green

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20224 Jensen Signature Light Recruiter školní batoh
23 L / 435 G
38 x 25 x 23 cm
Poly 300D rPET s voděodpudivou úpravou (100% Polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben
podle evropského nařízení REACH

Signature Light Recruiter školní batoh obsahuje:
• Přední kulatá kapsa na zip s vnitřní tajnou
kapsičkou vhodnou např. na mobil nebo tužky
• Přední čtvercová kapsa na zip vhodná např. na
penál
• Lehký, pěnou vyztužený zádový panel
• Polstrované nastavitelné ramenní popruhy
• Nastavitelné a posuvné hrudní popruhy pro
rozložení hmotnosti tašky
• Vnější kapsa např. na láhev s vodou
• Horní rukojeť
• Vnitřní jmenovka pro snadnou identifikaci
• Systém vyměnitelných přezek k připevnění klíčů
nebo LEGO® peněženky
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách

DMOC: 1499 Kč

JENSEN⏐ Light Recruiter školní batoh

BARVY A MOTIVY

20212-2202 Light
Recruiter
školní batoh
LEGO® NINJAGO®,
Red

20212-2203 Light
Recruiter
školní batoh
LEGO® NINJAGO®,
Prime Empire

20212-2205
Light Recruiter
školní batoh
LEGO® CITY
Police Adventure

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20224-2207
Signature Light
Recruiter
školní batoh
LEGO®,
Violet / Purple

20224-2208
Signature Light
Recruiter
školní batoh
LEGO®,
Blue / Navy

20224-2210
Signature Light
Recruiter
školní batoh
LEGO®,
Navy / Bluish Green

22-23 L / 395-435 G
38 x 25 x 20-23 cm
Poly 300D rPET

POULSEN ⏐ batoh

BARVY A MOTIVY

Batoh Poulsen je perfektní na přespávání u kamarádů,
volný čas i den na cestách a to nejen díky prostorným
kapsám, do kterých se vejdou hračky, svačina i
oblečení.
Batoh má 2 hlavní kapsy, 1 malou kapsu na zip na
přední straně batohu a 2 síťované boční kapsy
například na láhev s vodou či jiné drobné předměty.
Nechybí polstrovaná, prodyšná záda s motivem LEGO
kostky, nastavitelné, polstrované ramenní popruhy a
reflexní prvky na všech stranách batohu k zajištění
bezpečnosti na cestách.

8
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20222 Poulsen batoh
18 L / 360 G
40 x 27 x 18 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben
podle evropského nařízení REACH

2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team Golden

2206
LEGO®,
Parrot

2208
LEGO®,
Blue / Navy

2209
LEGO®,
Titanium / Red

2205
LEGO®
CITY,
Police Adventure

DMOC: 899 Kč

POULSEN ⏐ batoh

BARVY A MOTIVY

20222-2201 POULSEN batoh
LEGO® NINJAGO®, Green

20222-2202 POULSEN batoh
LEGO® NINJAGO®, Red

20222-2204 POULSEN batoh LEGO®
NINJAGO®, Team Golden

20222-2205 POULSEN batoh
LEGO® CITY, Police Adventure

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20222-2206 POULSEN batoh
LEGO®, Parrot

20222-2208 POULSEN batoh
LEGO®, Blue / Navy

20222-2209 POULSEN batoh
LEGO®, Titanium / Red

18 L / 360 G
40 x 27 x 18 cm
Poly 300D rPET

Batoh do školky

BARVY A MOTIVY

Perfektní LEGO batoh do školky nebo na výlety.
Tento lehký batůžek má polstrované nastavitelné
ramenní popruhy a nastavitelný hrudní popruh, všitou
jmenovku či praktickou síťovanou boční kapsu na
láhev s vodou nebo ovoce. Reflexní prvky jsou
umístěny na všech stranách batohu.

5

K zajištění co největší bezpečnosti je na přední straně
batohu reflexní poutko na přichycení signálního
světla.
kat.č.:

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10030 Batoh do školky
10 L / 200 G
32.5 x 24 x 13 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena
podle evropského nařízení REACH

2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2205
LEGO®
CITY,
Police Adventure

2206
LEGO®,
Parrot

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime Empire

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team Golden

DMOC: 699 Kč

Batoh do školky

BARVY A MOTIVY

10030-2201
Batoh do školky
LEGO® NINJAGO®,
Green

10030-2202
Batoh do školky
LEGO® NINJAGO®,
Red

10030-2203
Batoh do školky
LEGO® NINJAGO®,
Prime Empire

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10030-2204
Batoh do školky
LEGO® NINJAGO®,
Team Golden

10030-2205
Batoh do školky
LEGO® CITY,
Police Adventure

10030-2206
Batoh do školky
LEGO®,
Parrot

10 L / 200 G
32.5 x 24 x 13 cm
Poly 300D rPET

Pytlík na přezůvky

BARVY A MOTIVY

2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime Empire

2205
LEGO®
CITY,
Police Adventure

2206
LEGO®,
Parrot

2207
LEGO®,
Violet /
Purple

Perfektní LEGO pytlík na výlety, sport či volný čas.
Snadno se otevírá a zavírá. Bezpečnostní pojistka
rozepne popruhy při silném zatažení.
Pytlík je vyrobený z odolného materiálu bez použití
PVC. Je ideální například k nošení přezůvek či
mokrého ručníku.

4
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10034 Pytlík na přezůvky
11L / 100G
42 x 34 cm
Poly 210D (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je
vyrobena podle evropského nařízení REACH

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team Golden

DMOC: 299 Kč

Pytlík na přezůvky

BARVY A MOTIVY

10034-2201 Pytlík na přezůvky
LEGO® NINJAGO®, Green

10034-2202 Pytlík na přezůvky
LEGO® NINJAGO®, Red

10034-2203 Pytlík na přezůvky
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

10034-2204 Pytlík na přezůvky
LEGO® NINJAGO®, Team Golden

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10034-2205 Pytlík na přezůvky
LEGO® CITY, Police Adventure

10034-2206 Pytlík na přezůvky
LEGO®, Parrot

10034-2207 Pytlík na přezůvky
LEGO®, Violet / Purple

11L / 100G
42 x 34 cm
Poly 210D

Pouzdro s náplní

BARVY A MOTIVY

LEGO pouzdro s náplní obsahuje všechny potřebné
psací potřeby do školy ve vynikající kvalitě.
Pouzdro je dodáváno s náplní: 2 grafitové tužky, 10
barevných pastelek, 4 široké barevné pastelky, guma
na gumování, ořezávátko, rovné a trojúhelníkové
pravítko.

1
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20085 Pouzdro s náplní
0.5 L / 320 G (155G Case +165G content)
14 x 20 x 4 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena
podle evropského nařízení REACH

Pouzdro obsahuje rozvrh hodin v průhledné kapse a
všitou vnitřní jmenovku. Je vyrobeno z odolného
materiálu bez použití PVC. K dostání v mnoha
oblíbených LEGO motivech. Ideální pro první ročník
základní školy.

LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime Empire

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team Golden

2205
LEGO®
CITY,
Police Adventure

2206
LEGO®,
Parrot

2207
LEGO®,
Violet /
Purple

2208
LEGO®,
Blue /
Navy

DMOC: 799 Kč

Pouzdro s náplní

LEGO pouzdro obsahuje psací potřeby
ve vysoké kvalitě dosahující hodnotu
500 Kč!

BARVY A MOTIVY

20085-2201 Pouzdro s náplní
LEGO® NINJAGO®, Green

20085-2202 Pouzdro s náplní
LEGO® NINJAGO®, Red

20085-2203 Pouzdro s náplní
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

20085-2204 Pouzdro s náplní
LEGO® NINJAGO®, Team Golden

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20085-2205 Pouzdro s náplní
LEGO® CITY, Police Adventure

20085-2206 Pouzdro s náplní
LEGO®, Parrot

20085-2207 Pouzdro s náplní
LEGO®, Violet / Purple

20085-2208 Pouzdro s náplní
LEGO®, Blue / Navy

0.5 L / 320 G
14 x 20 x 4 cm
Poly 300D rPET

Pouzdro hranaté

BARVY A MOTIVY

Pouzdro na tužky do školy, školky či na domácí kreslení.
Pouzdro má dostatek prostoru pro mnoho tužek,
pastelek či per. Pouzdro má všitou jmenovku pro
snadnou identifikaci a na boku poutko, díky kterému se
snadno přenáší.
Je vyrobeno z odolného materiálu bez použití PVC.
Vybírejte z široké nabídky designů s oblíbenými LEGO
motivy.

1
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10052 Pouzdro hranaté
1 L / 80 G
6 x 21 x 10 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena
podle evropského nařízení REACH

2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2205
LEGO®
CITY,
Police Adventure

2206
LEGO®,
Parrot

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime Empire

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team Golden

DMOC: 349 Kč

Pouzdro hranaté

BARVY A MOTIVY

10052-2201 Pouzdro hranaté
LEGO® NINJAGO®, Green

10052-2202 Pouzdro
LEGO® NINJAGO®, Red

hranaté

10052-2203 Pouzdro hranaté
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10052-2204 Pouzdro hranaté
LEGO® NINJAGO®, Team Golden

10052-2205 Pouzdro hranaté
LEGO® CITY, Police Adventure

10052-2206 Pouzdro hranaté
LEGO®, Parrot

1 L / 80 G
6 x 21 x 10 cm
Poly 300D rPET

Pouzdro na tužky kulaté

BARVY A MOTIVY

Pouzdro na tužky do školy, školky či na domácí
kreslení. Pouzdro má dostatek prostoru pro mnoho
tužek, pastelek či per. Je vyrobeno z odolného
materiálu bez použití PVC. Vybírejte z široké
nabídky designů s oblíbenými LEGO motivy.

1
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10050 Pouzdro na tužky kulaté
1.5 L / 60 G
8 x 23 x 8 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena
podle evropského nařízení REACH

2201
LEGO®
NINJAGO®,
Green

2202
LEGO®
NINJAGO®,
Red

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime Empire

2205
LEGO®
CITY,
Police Adventure

2206
LEGO®,
Parrot

2207
LEGO®,
Violet /
Purple

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team Golden

DMOC: 249 Kč

Pouzdro na tužky kulaté

BARVY A MOTIVY

10050-2201 Pouzdro na tužky kulaté
LEGO® NINJAGO®, Green

10050-2202 Pouzdro na tužky kulaté
LEGO® NINJAGO®, Red

10050-2203 Pouzdro na tužky kulaté
LEGO® NINJAGO®, Prime Empire

10050-2204 Pouzdro na tužky kulaté
LEGO® NINJAGO®, Team Golden

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10050-2205 Pouzdro na tužky kulaté
LEGO® CITY, Police Adventure

10050-2206 Pouzdro na tužky kulaté
LEGO®, Parrot

10050-2207 Pouzdro na tužky kulaté LEGO®,
Violet / Purple

1.5 L / 60 G
8 x 23 x 8 cm
Poly 300D rPET

Cestovní peněženka

BARVY A MOTIVY

Peněženka s vnitřní a vnější kapsou na zip vhodná na
mince či jiné drobné předměty. Prostor až pro 3 karty,
vnější průhledná přihrádka ideální např. na uložení
cestovního dokladu.
Díky pásku na pověšení na krk s bezpečnostní
pojistkou může být snadno přenášena a může se stát
ideálním společníkem nejen dětí na výletech. Díky
sjednocenému typu používaných přezek může být
kapsička připnuta ke všem LEGO školním aktovkám a
poutko použito například jako poutko na klíče.

½
kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20063 Cestovní peněženka
0.25 L / 60 G
8 x 11.5 x 2 cm
Poly 300D rPET s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena
podle evropského nařízení REACH

2203
LEGO®
NINJAGO®,
Prime Empire

2204
LEGO®
NINJAGO®,
Team Golden

2207
LEGO®,
Violet /
Purple

2208
LEGO®,
Blue /
Navy

2205
LEGO®
CITY,
Police Adventure

2206
LEGO®,
Parrot

DMOC: 399 Kč

Cestovní peněženka

BARVY A MOTIVY

20063-2203
Cestovní peněženka
LEGO® NINJAGO®,
Prime Empire

20063-2204
Cestovní peněženka
LEGO® NINJAGO®,
Team Golden

20063-2205
Cestovní peněženka
LEGO® CITY, Police
Adventure

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20063-2206
Cestovní peněženka
LEGO® ,
Parrot

20063-2207
Cestovní peněženka
LEGO® ,
Violet / Purple

20063-2208
Cestovní peněženka
LEGO® ,
Blue / Navy

0.25 L / 60 G
8 x 11.5 x 2 cm
Poly 300D rPET

M - LINE Batoh

BARVY A MOTIVY
06
LEGO®
NINJAGO®,
Lloyd

08
LEGO®
NINJAGO®,
Jay

2211
LEGO®
CITY,
Citizens

2213
LEGO®,
Purple
Heart

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

Tento LEGO batoh byl navržen s pevnou zádovou
konstrukcí z prodyšného materiálu k zajištění
vysokého pohodlí při nošení.

10100 Batoh
11 L / 400 G
37 x 27.5 x 9 cm
EVA & Poly 600D s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena
podle evropského nařízení REACH

Má nastavitelné polstrované ramenní popruhy,
prostornou hlavní kapsu a menší přední kapsu s
efektním 3D motivem. Po stranách batohu jsou 2
síťované kapsy na drobné předměty či láhev s
vodou. Reflexní prvky jsou umístěny na všech
stranách batohu. K zajištění co největší
bezpečnosti je na přední straně batohu reflexní
poutko na přichycení signálního světla.

DMOC: 499 Kč

M - LINE Batoh

BARVY A MOTIVY

10100-06
Batoh
LEGO® NINJAGO®,
Lloyd

10100-08
Batoh
LEGO® NINJAGO®,
Jay

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10100-2211
Batoh
LEGO® CITY,
Citizens

10100-2213
Batoh
LEGO®,
Purple Heart

11 L / 400 G
37 x 27.5 x 9 cm
EVA & Poly 600D

M - LINE Batůžek

BARVY A MOTIVY
06
LEGO®
NINJAGO®,
Lloyd

08
LEGO®
NINJAGO®,
Jay

2211
LEGO®
CITY,
Citizens

2213
LEGO®,
Purple
Heart

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

Tento LEGO batůžek byl navržen s pevnou
zádovou konstrukcí z prodyšného materiálu k
zajištění vysokého pohodlí při nošení. Má
nastavitelné polstrované ramenní popruhy,
prostornou hlavní kapsu s efektním 3D motivem a 2
síťované kapsy na drobné předměty či láhev s
vodou po stranách.

10101 Batůžek
8 L / 350 G
32 x 26 x 8 cm
EVA & Poly 600D s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyrobena
podle evropského nařízení REACH

Reflexní prvky jsou umístěny na všech stranách
batohu. K zajištění co největší bezpečnosti je na
přední straně batohu reflexní poutko na přichycení
signálního světla.

DMOC: 399 Kč

M - LINE Batůžek

BARVY A MOTIVY

10101-06
Batůžek
LEGO® NINJAGO®,
Lloyd

10101-08
Batůžek
LEGO® NINJAGO®,
Jay

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10101-2211
Batůžek
LEGO® CITY,
Citizens

10101-2213
Batůžek
LEGO®,
Purple Heart

8 L / 350 G
32 x 26 x 8 cm
EVA & Poly 600D

M - LINE Peněženka

BARVY A MOTIVY
06
LEGO®
NINJAGO®,
Lloyd

08
LEGO®
NINJAGO®,
Jay

2211
LEGO®
CITY,
Citizens

2213
LEGO®,
Purple
Heart

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

Malá peněženka s LEGO motivem,
zavíráním na suchý zip a přihrádkami na
drobné předměty či mince, poznámky i
obrázky.

10103 Peněženka
40 G
25.5 x 13 cm
Poly 600D s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je
vyrobena podle evropského nařízení REACH

DMOC: 149 Kč

M - LINE Peněženka

BARVY A MOTIVY

10103-06
Peněženka
LEGO® NINJAGO®,
Lloyd

10103-08
Peněženka
LEGO® NINJAGO®,
Jay

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10103-2211
Peněženka
LEGO® CITY,
Citizens

10103-2213
Peněženka
LEGO®,
Purple Heart

40 G
25.5 x 13 cm
Poly 600D

M - LINE Pouzdro na tužky

BARVY A MOTIVY

Pouzdro na tužky do školy, školky či na domácí kreslení.
Pouzdro má dostatek prostoru pro mnoho tužek,
pastelek či per. Je vyrobeno z odolného materiálu
bez použití PVC.
Vybírejte z nabídky designů s oblíbenými LEGO motivy.

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10104 Pencil Pouch
30 G
10.5 x 21.5 cm
Poly 600D s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je
vyrobena podle evropského nařízení REACH

06
LEGO®
NINJAGO®,
Lloyd

08
LEGO®
NINJAGO®,
Jay

2211
LEGO®®
CITY,
Citizens

2213
LEGO®,
Purple
Heart

DMOC: 129 Kč

M - LINE Pouzdro na tužky

BARVY A MOTIVY

10104-06
Pouzdro na tužky
LEGO® NINJAGO®,
Lloyd

10104-08
Pouzdro na tužky
LEGO® NINJAGO®,
Jay

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10104-2211
Pouzdro na tužky
LEGO® CITY,
Citizens

10104-2213
Pouzdro na tužky
LEGO®,
Purple Heart

30 G
10.5 x 21.5 cm
Poly 600D

M - LINE Pytlík na přezůvky

BARVY A MOTIVY

06
LEGO®
NINJAGO®,
Lloyd

08
LEGO®
NINJAGO®,
Jay

2211
LEGO®
CITY,
Citizens

2213
LEGO®,
Purple
Heart

Perfektní LEGO pytlík na výlety, sport či volný čas.
Snadno se otevírá a zavírá. Bezpečnostní pojistka
rozepne popruhy při silném zatažení.
Pytlík je vyrobený z odolného materiálu bez použití PVC.
Je ideální například k nošení přezůvek či mokrého
ručníku.

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10105 Drawstring Bag
10 L / 60 G
41 x 32 cm
Poly 210D (100% polyester)
Taška neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je
vyrobena podle evropského nařízení REACH

DMOC: 179 Kč

M - LINE Pytlík na přezůvky

BARVY A MOTIVY

10105-06
Pytlík na přezůvky
LEGO® NINJAGO®,
Lloyd

10105-08
Pytlík na přezůvky
LEGO® NINJAGO®,
Jay

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

10105-2211
Pytlík na přezůvky
LEGO® CITY,
Citizens

10105-2213
Pytlík na přezůvky
LEGO®,
Purple Heart

10 L / 60 G
41 x 32 cm
Poly 210D

Signature Brick 1x2 batoh

BARVY
0021
LEGO®,
Bright
Red

Batoh Brick 1x2 je batoh řady Signature, který lze
snadno rozpoznat jako zvětšenou verzi LEGO®
kostky.
Kolemjdoucím tento batoh jistě vykouzlí na tváři
množství úsměvů. Byl navržen jako neformální
a funkční batoh pro lidi různého pohlaví a všech
věkových kategorií.

0026
LEGO®,
Black

Batoh Brick 1x2 se pohodlně nosí a je vhodný do
školy, do práce, na volný čas nebo na dovolenou,
protože má velký objem a hodí se pro nošení knih,
notebooku nebo tabletu. Vpředu má batoh dvě
kulaté designové kapsy na zip, z nichž ta vrchní je
hlubší a je navržená pro uložení mobilního telefonu.

0037
LEGO®,
Bright
Green

Vlastnosti batohu Brick 1x2:
• Boční kapsa na láhev s vodou.
• Polstrovaný zadní panel s výšivkou
v podobě LEGO® kostky.
• Ramenní popruhy z měkké vzdušné
síťoviny.
• Boční D-kroužek pro připevnění
různého příslušenství.
• Reflexní prvky na všech čtyřech
stranách.

0124
LEGO®,
Bright
Red
Violet
0140
LEGO®,
Earth
Blue

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

13

20204 Signature Brick 1x2 batoh
18 L / 460 G
40 x 24 x 13 cm
Poly 900D rPET Gucci s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle
evropského nařízení REACH

naskenujte QR
kód a sledujte
video

DMOC: 1499 Kč

Signature Brick 1x2 batoh

BARVY

20204-0021 Brick
1x2 batoh
LEGO®, Bright Red

20204-0026
Brick 1x2 batoh
LEGO®, Black

20204-0037
Brick 1x2 batoh
LEGO®, Bright Green

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20204-0124 Brick
1x2 batoh
LEGO®, Bright Red
Violet

20204-0140 Brick
1x2 batoh
LEGO®, Earth Blue

18 L / 460 G
40 x 24 x 13 cm
Poly 900D Gucci rPET

Signature Brick 2x2 batoh

BARVY
0021
LEGO®,
Bright
Red

Batoh Brick 2x2 je batoh řady Signature, který lze
snadno rozpoznat jako zvětšenou verzi LEGO®
kostky. Noste jej hrdě a bude vám přinášet radost
a hravost do někdy nudného všedního dne.
Batoh je navržen s pohodlným zádovým panelem
a ramenními popruhy, prostorným hlavním oddílem
pro všechny nezbytnosti jak pro volný čas, tak do
práce nebo do školy. Batoh obsahuje dokonce
i polstrované kapsy na notebook a tablet.

0026
LEGO®,
Black

Vpředu má batoh čtyři kulaté designové kapsy na
zip, z nichž horní dvě jsou hlubší, než se na první
pohled zdá a jsou vhodné pro uložení mobilního
telefonu nebo tužek.

0037
LEGO®,
Bright
Green

Vlastnosti batohu Brick 2x2:

0124
LEGO®,
Bright
Red
Violet

• Prostorný hlavní oddíl batohu a velká přední
kapsa na vaše cennosti.
• Boční kapsa na láhev s vodou.
• Polstrovaný zadní panel s výšivkou
v podobě LEGO® kostky.
• Ramenní popruhy z měkké vzdušné
síťoviny.
• Boční D-kroužek pro připevnění různého
příslušenství.
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách.

0140
LEGO®,
Earth
Blue

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20205 Signature Brick 2x2 batoh
15 L / 590 G
37 x 25.5 x 15 cm
Poly 900D rPET Gucci s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle
evropského nařízení REACH

naskenujte QR
kód a sledujte
video

14

DMOC: 1799 Kč

Signature Brick 2x2 batoh

BARVY

20205-0021
Brick 2x2 batoh
LEGO®, Bright Red

20205-0026
Brick 2x2 batoh
LEGO®, Black

20205-0037
Brick 2x2 batoh
LEGO®, Bright Green

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20205-0124
Brick 2x2 batoh
LEGO®, Bright Red
Violet

20205-0140
Brick 2x2 batoh
LEGO®, Earth Blue

15 L / 590 G
37 x 25.5 x 15 cm
Poly 900D Gucci rPET

Signature Brick 1x1 batoh

BARVY
0021
LEGO®,
Bright
Red

0026
LEGO®,
Black

Batoh Brick 1x1 je originální batoh pro děti. Má
snadno rozpoznatelný vzhled díky přední části
v podobě zvětšené kostky LEGO®.
Batoh se vyrábí v mnoha barvách a je vhodný pro
kluky i pro holky. Skvěle se hodí do školky nebo
na výlety, kde by si dítě chtělo nosit vlastní věci.
Má hrudní popruh, pomocí kterého se batoh
dobře připevní k tělu dítěte.

0037
LEGO®,
Bright
Green

Vlastnosti batohu Brick 1x1:
• Polstrovaný zadní panel s výšivkou
v podobě LEGO kostky.
• Boční D-kroužek pro připevnění různého
příslušenství.
• Prostorný hlavní oddíl batohu pro svačinový
box, hračky nebo náhradní oblečení.
• Dvě přední kapsy na různé drobnosti.
• Reflexní prvky na všech čtyřech stranách.

0124
LEGO®,
Bright
Red
Violet
0140
LEGO®,
Earth
Blue

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20206 Signature Brick 1x1 batoh
7 L / 340 G
29 x 20 x 10 cm
Poly 900D rPET Gucci s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle
evropského nařízení REACH

naskenujte QR
kód a sledujte
video

16

DMOC: 999 Kč

Signature Brick 1x1 batoh

BARVY

20206-0021
Brick 1x1 batoh
LEGO®, Bright Red

20206-0026
Brick 1x1 batoh
LEGO®, Black

20206-0037
Brick 1x1 batoh
LEGO®, Bright Green

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20206-0124
Brick 1x1 batoh
LEGO®, Bright Red
Violet

20206-0140 Brick
1x1 batoh
LEGO®, Earth Blue

7 L / 340 G
29 x 20 x 10 cm
Poly 900D Gucci rPET

Signature Brick 1x2 ledvinka

BARVY
0021
LEGO®,
Bright
Red

Ledvinka přes rameno Brick 1x2 je pěkným
a zábavným doplňkem na cestování, nakupování
nebo různé výlety.
Vypadá jako zvětšená LEGO® kostka a je
k dispozici v mnoha barvách, díky kterým je pro
každého nošení ledvinky Brick 1x2 potěšením.

0026
LEGO®,
Black

Lze ji nastavit tak, aby ji bylo možné nosit na
obou ramenech, protože má odnímatelnou
přezku pro přepínání polohy. Ramenní popruh je
dostatečně dlouhý, aby vyhovoval dospělým
i dětem.

0037
LEGO®,
Bright
Green

Vlastnosti ledvinky Brick 1x2:
• Nastavitelný ramenní popruh.
• Vhodné pro levé i pravé rameno díky
odnímatelné přezce popruhu.
• Reflexní prvek vpředu.
• Zadní panel s výšivkou v podobě LEGO
kostky.
• Velká vnitřní kapsa.
• Dvě malé kulaté kapsy pro rychlý přístup
k různým drobnostem.

0124
LEGO®,
Bright
Red
Violet
0140
LEGO®,
Earth
Blue

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20207 Signature Brick 1x2 ledvinka
2.5 L / 190 G
25.5 x 12.5 x 8 cm
Poly 900D rPET Gucci s vodoodpudivou úpravou (100% polyester)
Batoh neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle
evropského nařízení REACH

naskenujte QR
kód a sledujte
video

4

DMOC: 629 Kč

Signature Brick 1x2 ledvinka

BARVY

20207-0021
Brick 1x2 ledvinka
LEGO®, Bright Red

20207-0026
Brick 1x2 ledvinka
LEGO®, Black

20207-0037
Brick 1x2 ledvinka
LEGO®, Bright Green

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20207-0124
Brick 1x2 ledvinka
LEGO®, Bright Red
Violet

20207-0140
Brick 1x2 ledvinka
LEGO®, Earth Blue

2.5 L / 190 G
25.5 x 12.5 x 8 cm
Poly 900D Gucci rPET
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.. .. GROWN UP LICENSES
.... Official licensee of the LEGO Group

JE ČAS NA NOVÉ ZÁŽITKY.
S KUFRY LEGO® VÁM SVĚT LEŽÍ U NOHOU.

.....,

.,

LUGGAGE
COLLECTION

Signature 20” kufr

BARVY
0021
LEGO®,
Bright
Red
Kufry Signature jsou ztělesněním ikonického
LEGO® designu pro ty, kteří rádi vzpomínají na
klasickou LEGO® kostku a na veškerou
nostalgii, která ji obklopuje.

0023
LEGO®,
Bright
Blue

Kufry Signature jsou vyrobené z materiálu
neobsahující PVC, mají tichá dvojitá kolečka,
vnitřní elastický popruh a vnitřní přepážkou na
zip pro snadné uspořádání věcí v kufru.

0026
LEGO®,
Black

Vlastnosti kufru:
• Vysoce nárazuvzdorná a speciálně
navržená skořepina.
• Tichá dvojitá kolečka.
• Vestavěný kombinační zámek TSA.
• Silná a robustní výsuvná jednotrubková
teleskopická rukojeť s aretací polohy.
• Vnitřní elastický popruh.
• Vnitřní přepážka na zip se síťovanou
kapsou.
• JE STOHOVATELNÝ!

0199
LEGO®,
Stone
Grey
0221
LEGO®,
Bright
Purple

Tento kufr je svými rozměry akceptován
většinou přepravních společností jako
palubní zavazadlo.

0024
LEGO®,
Yellow

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20149 Signature 20” kufr
35 L / 2760 G
56 x 35.5 x 23 cm
Virgin Polypropylene (100% PP)
Kufr neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben
podle evropského nařízení REACH

naskenujte QR
kód a sledujte
video

DMOC: 3799 Kč

Signature 20” kufr

BARVY

20149-0021
20” kufr
LEGO®, Bright Red

20149-0023
20” kufr
LEGO®, Bright Blue

20149-0026
20” kufr
LEGO®, Black

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20149-0199
20” kufr
LEGO®, Stone Grey

20149-0221
20” kufr
LEGO®, Bright Purple

20149-0024
20” kufr
LEGO®, Yellow

35 L / 2760 G
56 x 35.5 x 23 cm
Virgin Polypropylene

URBAN 20", 24", 28" kufr

Kufr URBAN se pyšní ladným vzhledem,
robustní výsuvnou teleskopickou rukojetí
a ikonickým LEGO® designem a vyznačuje
se četnými typickými LEGO® detaily, jako je
jedinečná LEGO® kostka ve skořepině
kufru, vyražené logo LEGO® na zadní
straně kufru a tichá dvojitá kolečka
označená logem LEGO®.

BARVY
1961
LEGO®,
Black /
Stone
Grey

Je to kufr, kde se design snoubí s kvalitou.
Vlastnosti kufru URBAN:
• Pevná skořepina z materiálu PC/ABS
s ikonickým LEGO® designem.
• Tichá dvojitá kolečka.
• Vestavěný kombinační zámek TSA s 3místným číselným kódem.
• Výsuvná teleskopická rukojeť z lehkého
materiálu s aretací polohy.
• Texturovaný povrch, který snižuje
viditelnost škrábanců.
• Vnitřní elastický popruh.
• Vnitřní přepážka na zip se dvěma malými
síťovanými kapsami.

1963
LEGO®,
Black /
Bright
Red

1964
LEGO®,
White /
Bright
Purple

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

naskenujte QR
kód a sledujte
video

20152, 20153, 20154 URBAN 20", 24", 28" kufr

20152 URBAN 20” kufr

20153 URBAN 24” kufr

20154 URBAN 28” kufr

40 L / 2720 G
⏐ 70 L / 3690 G
⏐ 110 L / 4360 G
54.5 x 36.5 x 22 cm
⏐ 66.5 x 47 x 26 cm
⏐ 76.5 x 53.5 x 31 cm
PC (80%) / ABS (20%)
Kufr neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle evropského nařízení REACH

Tento kufr v provedení velikosti 20”
je svými rozměry akceptován většinou
přepravních společností jako
palubní zavazadlo.

DMOC: 3499 Kč 20"
DMOC: 4799 Kč 24"

URBAN 20", 24", 28" kufr

DMOC: 6299 Kč 28"
BARVY

1961
Kufry URBAN 20", 24", 28"
LEGO®, Black / Stone Grey

1963
Kufry URBAN 20", 24", 28"
LEGO®, Black / Bright Red

1964
Kufr URBAN 20"
LEGO®, White / Bright
Purple

FASTTRACK 20", 24" kufr

Fasttrack je ideální kufr pro moderní nadšence
LEGO®. Tento stylový kufr Vás zaujme svým
jedinečným designem a vysokou kvalitou. S kufrem
LEGO® Fasttrack oslníte na každém letišti,
v každém letadle, vlaku, autobuse, zkrátka kdekoli se
objevíte.

BARVY

Originální LEGO® design je nepřehlédnutelný a Vy
s tímto zavazadlem budete jedineční!
Vlastnosti kufru FASTTRACK:
• Ikonický design s LEGO® kostkami
a barevným LEGO® logem na straně jedné
a s logem LEGO® v barvě kufru na straně druhé.
• Dvě prostorné části, obě opatřeny zipem
s možností zamčení.
• Přední velká kapsa se síťovanou kapsou uvnitř
a několika přihrádkami.
• Velký hlavní prostor se síťovanou kapsou uvnitř.
• Velmi tichá dvojitá kolečka v LEGO® designu.
• Dvě komfortní pevná madla (na dvou stranách kufru).
• Robustní vícepolohová výsuvná rukojeť s aretací.
• Dva typy zámků: třímístný číselný zámek
a integrovaný TSA zámek pro rychlou kontrolu
Vašeho zavazadla.
• Elastický pásek s LEGO® sponou v hlavní přihrádce.
• Kufr 24" nabízí možnost zvětšení objemu pomocí
expandéru.

0026
LEGO®,
Black

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

naskenujte QR
kód a sledujte
video

20156, 20157 FASTTRACK 20", 24" kufr

20156 FASTTRACK 20” kufr

20157 FASTTRACK 24” kufr

⏐ 40 L / 3270 G
⏐ 70 L / 4100 G
⏐ 55 x 39 x 23,2 cm
⏐ 66 x 46,5 x 28 cm
PC (80%) / ABS (20%)
Kufr neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle evropského nařízení REACH

Tento kufr v provedení velikosti 20”
je svými rozměry akceptován většinou
přepravních společností jako
palubní zavazadlo.

DMOC: 3999 Kč 20"
DMOC: 5299 Kč 24"

FASTRACK 20", 24" kufr

20156 - 0026
Kufr FASTTRACK 20"
LEGO®, Black

20157 - 0026
Kufr FASTTRACK 24"
LEGO®, Black

ColourBox Minifigure Head 20", 24", 28" kufr

Kufr Colourbox Minifigure Head se snadno
ovladatelnými tichými dvojitými kolečky
a praktickým vnitřním uspořádáním je
vhodný pro lidi všech věkových kategorií,
kteří milují LEGO®. Kufr Colourbox
Minifigure Head s množstvím typických
LEGO® detailů je skvělým doplňkem pro
fanoušky LEGO® a designové nadšence.

BARVY
1980
LEGO®,
Black

Vlastnosti kufru Colorbox Minifigure
Head:
• Pevná skořepina z materiálu PC/ABS
s ikonickým LEGO® designem.
• Tichá dvojitá kolečka.
• Vestavěný kombinační zámek TSA s 3místným číselným kódem.
• Výsuvná teleskopická rukojeť z lehkého
materiálu s aretací polohy.
• Vnitřní elastický popruh.
• Vnitřní přepážka na zip se dvěma malými
síťovanými kapsami.

1981
LEGO®,
Navy

1983
LEGO®,
Berry

naskenujte QR
kód a sledujte
video

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20181, 20182, 20183 Minifigure Head 20", 24", 28" kufr

20181 Minifigure Head 20” kufr

20182 Minifigure Head 24” kufr

⏐ 70 L / 3510 G
⏐ 40 L / 2590 G
⏐ 66.5 x 45,5 x 26 cm
⏐ 55 x 35,5 x 22 cm
PC (80%) / ABS (20%)
Kufr neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben podle evropského nařízení REACH

20183 Minifigure Head 28” kufr
⏐ 100 L / 4500 G
⏐ 76.5 x 52.5 x 29 cm

Tento kufr v provedení velikosti 20”
je svými rozměry akceptován většinou
přepravních společností jako
palubní zavazadlo.

DMOC: 2999 Kč 20"
DMOC: 4299 Kč 24"

ColourBox Minifigure Head 20", 24", 28" kufr

DMOC: 5799 Kč 28"
BARVY

1980
Kufry Minifigure Head 20", 24", 28"
LEGO®, Black

1981
Kufry Minifigure Head 24", 28"
LEGO®, Navy

1983
Kufry Minifigure Head 20", 24"
LEGO®, Berry

PLAY DATE 16” kufr

BARVY A MOTIVY

1973
LEGO®,
MinifiguresTM,
TODAY I FEEL

1971
LEGO®,
NINJAGOTM,
Lloyd

1970
LEGO®,
FriendsTM,
Play with Heart

Kufr LEGO® Play Date je perfektní společník
na cesty na dovolenou, na víkendové výlety
nebo na zábavné přespání u přátel. Kufr
LEGO® Play Date s dvojitými kolečky
dokážou snadno ovládat i ti nejmenší.
Kufr má uvnitř elastický popruh a vnitřní
přepážku na zip, která usnadňuje balení
a organizaci hraček, oblečení a menších věcí.
Kufr je vyroben z materiálu neobsahující PVC
a je dodáván s potiskem v ikonických LEGO®
designech.
Vlastnosti kufru Play Date:
• Tichá dvojitá kolečka.
• Výsuvná teleskopická rukojeť z lehkého
materiálu.
• Vnitřní elastický popruh.
• Vnitřní přepážka na zip s kapsou.

Tento kufr je svými rozměry akceptován jako
palubní zavazadlo.

kat.č.:
objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

20160 Play Date 16” kufr
30 L / 2030 G
46 x 33 x 20 cm
100% ABS with PC film
Kufr neobsahuje PVC, ftaláty a AZO barviva a je vyroben
podle evropského nařízení REACH

DMOC: 2299 Kč

PLAY DATE 16” kufr

BARVY A MOTIVY

20160-1970
Play Date 16” kufr
LEGO®, FriendsTM,
Play with Heart

20160-1973
Play Date 16” kufr
LEGO®, MinifiguresTM,
Today I Feel

20160-1971
Play Date 16” kufr
LEGO®, Ninjago®,
Lloyd

objem / hmotnost:
rozměry VŠH:
materiál:

30 L / 2030 G
46 x 33 x 20 cm
ABS with PC film

'Y

� � GROWN UP LICENSES
� Official licensee of the LEGO Group
�
.....
SmartLife s.r.o.
Matzenauerova 2222/4
616 00 Brno
objednavky@smartlife.cz
tel. +420 543 210 492

Q..UALITY GUARANTEE
GROWN UP Licenses ApS guarantees the quality of the bags, trolleys and
accessories shown herin. lf the products do not meet your expectations
please contact us at customerservice@gp-licenses.com

Manufactured by GROWN UP Licenses ApS under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the
Minifigure, NINJAGO and the NINJAGO logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2021 The LEGO Group. Ali rights reserved.
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