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Proč LEGO® batohy a školní tašky?
Už více než padesát let je LEGO® jedním z předních výrobců hraček pro děti i 
dospělé napříč celým světem. Název značky LEGO® vznikl z prvních dvou písmen 
slov pocházejících z dánštiny – LEG GODT, znamenají „ hrát dobře“. Název značky 
se tak stal synonymem pro zábavu všech věkových skupin. LEGO® batohy dosahují 
všech hodnot LEGO® a jsou přizpůsobeny moderním dětem – jsou odolné, dosahují 
jedinečné kvality a nesou známou obchodní značku LEGO®. 
Dodržujeme bezpečnostní standardy z celého průmyslového odvětví, navíc je 
vylepšujeme tak, aby byly produkty ještě pohodlnější, kvalitnější a ještě lépe seděly a 
nosily se.
Naše batohy a školní tašky jsou mnohem víc než obyčejné školní potřeby, jsou 
nadstavbou skupiny LEGO®, jsou vytvořeny tak, aby splňovaly veškeré potřeby 
dnešních dětí a zároveň do sebe začleňovaly prvky zábavy a hry. Ať už ve škole 
nebo při cestování, LEGO® batohy kryjí vašim dětem záda. Věříme, že člověk není 
nikdy příliš starý na hraní.

• ORIGINÁLNÍ vztah se společností LEGO® a spolupodílení se na
závazcích této světoznámé značky
• ERGONOMICKÉ návrhy posíleny inovacemi, know-how a
kontrolou prémiové kvality
• ZÁVAZEK poskytovat a vybírat bezkonkurenční školní aktovky a
batohy s detaily a styly pro dnešní mladé generace
• BEZPEČNOST LEGO® batohů díky použití 360-stupňových
reflexních detailů a používání  poddajných textilií.
Naše produkce splňuje normu ISO 9001, výroba je 100%bez
PVC, olova, niklu a ftalátů.

Hodnoty LEGO® Bags



Identifikace 
cílových skupin… 

Batohy jsou pro tuto věkovou skupinu 
doplňkem. Používají je, když jdou do 
školky nebo když si jdou hrát za svými 
kamarády. Batoh je vyjádřením 
nezávislosti a dítěti dává pocit 
zodpovědnosti, protože si tak s sebou 
může nosit svoje hračky, svačinový box 
či nějaké to oblečení.  Předškoláci si 
mohou sami zabalit své hračky a hry do 
vlastního batohu a rodiče si tak mohou 
být jistí, že cesta z bodu A do bodu B 
bude s ergonomicky tvarovaným 
batohem příjemná a plná radosti.

Předškoláci 
věk 3-6 let

Rozvrh této skupiny dětí je poměrně 
nabitý mnoha aktivitami i velkým 
množstvím různých mimoškolních 
aktivit. Děti v tomto věku mají od svých 
batohů a doplňků velká očekávání – 
mají jim pomoci efektivně uspořádat 
den, ale také mají zdůrazňovat jejich 
společenskou image. Tito školáci se 
stávají malými manažery svých 
vlastních životů, sami se starají o to, 
aby měli sbalené ty správné věci ve 
správné dny, sami bezpečně cestují 
do školy a ze školy s tím správným 
komfortem a oporou.

Tyto děti ve škole teprve začínají. Batohy 
vnímají jako doplňky, které přináší do 
školního života zábavu, kreativitu a 
inspiraci. Chtějí si u sebe nosit vlastního 
osobního pomocníka, který jim poskytne 
mnoho praktických řešení, udělá z cesty 
do školy i z cesty za dalšími aktivitami 
bezstarostný a radostný zážitek. Školáci 
jsou zodpovědní za organizování části 
svého vlastního života, jsou schopni si 
připravit učebnice, pouzdra, obědový box, 
láhev na pití, sportovní oblečení a boty na 
celý školní den. Jejich rodiče se mohou 
spolehnout na bezpečnostní prvky a 
vysoký komfort na vzdělávací cestě 
svých dětí.

Tato věková skupina se zajímá o svou 
image a postavení ve společnosti. 
Používání laptopů, tabletů a mobilních 
telefonů je součástí jejich 
každodenního života. Batoh a další 
doplňky pro ně má podpůrný význam 
– mohou tak nosit své věci stále u
sebe, ať už do třídy, na další studijní
skupinové aktivity nebo na odpolední
mimoškolní akce. Teenageři vyžadují
snadné uspořádání, ergonomickou
funkci batohu a schopnost zabezpečit
svá digitální zařízení. Nejvíce ocení
skvělý design, díky kterému v davu
nikdy nezaniknou.

Školáci věk 
6-8 let (1.-2. třída)

Starší školáci 
věk 8-12 let

Mláděž 
věk 13-19 let



VODĚODOLNÉ
Použitý materiál je ošetřen tak, 
aby odpuzoval vodu, čímž vytváří 
ochrannou bariéru mezi vašimi 
knihami a vlhkostí.

SÍŤOVANÁ BOČNÍ KAPSA 
Síťovaná boční kapsa je ideální pro 
uložení láhve na pití nebo jiných 
drobných předmětů.

PRODYŠNÉ
Speciálně vyrobené výplně na 
zádech, díky kterým může proudit 
vzduch mezi batohem a zády.

TVAROVANÁ ZÁDA
Polstrovaný a ergonomicky 
tvarovaný zadní panel školní tašky 
nebo batohu.

REFLEXIVNÍ PRVKY
360-stupňové reflexní prvky pro 
lepší viditelnost a větší bezpečí dětí.

STABILIZAČNÍ SPODNÍ NOŽKY 
Pomáhají udržet optimální stabilitu 
aktovky, dokonce i když je vrchní 
klopa otevřená. 

MĚKKÝ SPODNÍ PANEL Spodní 
část aktovky nebo batohu je 
snadno omyvatelná a odolná proti 
vodě a nečistotám. 

NÍZKÁ HMOTNOST
LEGO Bags jsou velmi lehké a 
pomáhají tak zajistit, aby celková 
hmotnost plné školní tašky byla co 
nejmenší.

POLSTROVANÉ HORNÍ POUTKO 
Polstrované poutko pro pohodlné 
přenášení v rukou.

POUTKO PRO SIGNÁLNÍ SVĚTLO 
Poutko na přední straně batohu 
vhodné pro upevnění signálního 
světla - blikačky.

JMENOVKA
Vnitřní jmenovka pro snadné 
rozpoznání majitele batohu nebo 
tašky.

TERMO-IZOLAČNÍ KAPSA 
Speciální kapsa s termo-izolací, díky 
které jídlo zůstane déle čerstvé.

PŘÍPOJNÉ KLIPY
Speciální klipy na uchycení 
batůžku např. na cvičební úbor.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA 
Popruh nebo šňůra obsahuje 
pojistný mechanismus, který se 
rozpojí při silném natažení popruhu.

SYSTÉM S PŘEZKOU
Snadno použitelný systém s přezkou, 
který umožňuje připnutí příslušenství, 
jako jsou například klíče

PŘIHRÁDKA NA NOTEBOOK 
Taška je vyrobena tak, aby do ní bylo 
možno bezpečně uložit notebook.

HRUDNÍ PÁS
Nastavitelný hrudní pás, který 
pomáhá stabilizovat těžkou zátěž a 
snížit tak tlak na ramena.

VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ ČÁST Pro 
snadnou organizaci Vašich 
osobních věcí a snadný přístup ke 
každodenním nezbytnostem.

SYSTÉM S PŘEZKOU
Snadno ovladatelné přezky, které lze 
otevřít zmáčknutím a znovu uzavřít 
snadným zacvaknutím.

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
Do našich LEGO pouzder se vejde 
většina nezbytných psacích potřeb.

PŘIHRÁDKA NA POUZDRO 
Školní taška je vybavena 
přihrádkou pro pouzdro.

VHODNÁ VELIKOST PRO TABLET 
Batoh nebo taška je navržena tak,  
aby bylo možno dovnitř uložit tablet.

STAHOVACÍ PÁSKY
Venkovní stahovací pásky pro lepší 
zajištění batohu.

DVOJITÁ FUNKCE
Ochrana pro tablet a/nebo notebook.

BOČNÍ KAPSA
Funkční boční kapsa například pro 
uložení ovoce nebo láhve na pití.

ROZVRH
Součástí školních tašek je také školní 
rozvrh a kapsa na něj.

D-KROUŽEK
Pro snadné připevnění jmenovek, klíčů 
nebo zabezpečení volně visícího kabelu 
od sluchátek.

Průvodce vlastnostmi LEGO® Bags - přehled ikon
Přinášíme Vám kvalitní školní tašky a doplňky díky pokročilým funkcím a poctivé výrobě.



KOLEKCE CORE LINE

Tato kolekce se skládá ze špičkových školních produktů.

Jedná se o kolekci školních aktovek a batohů, navrženou s ohledem na potřeby dítěte. 
Při výrobě těchto tašek je kladen důraz především na ergonomickou podporu zad 
a na nastavitelné prvky, stejně jako na odrazky na všech čtyřech stranách batohu, 
které tak zajišťují maximální bezpečnost na cestách. Malé grafické prvky, přidané na zipy, 
odrazky a podšívky této kolekci dodávají exkluzivitu a také podporují LEGO® DNA. 
V souladu se značkou LEGO® nabízí nejen vysokou kvalitu, batohy vyrobené bez použití PVC, 
ale také zábavu.

ERGONOMICKÝ TVAR BEZ PVC360° REFLEXNÍ PRVKY

360°

NÍZKÁ HMOTNOST



školní aktovky MAXI
dvojdílný set: 
aktovka s termokapsou + batůžek na cvičební úbor

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20013-1829

LEGO® Friends, 
Confetti 

20013-1814

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20013-1806

LEGO® NINJAGO, 
Team Ninja 
20013-1809

LEGO® batůžek na cvičení úbor



školní aktovky MAXI
dvojdílný set: 
aktovka s termokapsou + batůžek na cvičební úbor

LEGO® CITY, 
Fire

16231

LEGO® NINJAGO, 
Lloyd 

20013-1717

LEGO® NINJAGO, 
Cole

20013-1714

LEGO® batůžek na cvičení úbor



školní aktovky OPTIMO
dvojdílný set: 
aktovka s termokapsou + batůžek na cvičební úbor

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20014-1829

LEGO® Friends, 
Confetti 

20014-1814

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20014-1806

LEGO® NINJAGO, 
Team Ninja 
20014-1809

LEGO® batůžek na cvičení úbor



školní aktovky OPTIMO
dvojdílný set: 
aktovka s termokapsou + batůžek na cvičební úbor

LEGO® NINJAGO, 
Lloyd 

20014-1807

LEGO® NEXO 
KNIGHTS,

20014-1708

LEGO® batůžek na cvičení úbor



školní aktovka RECRUITER

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20069-1829

LEGO® Friends, 
Confetti 

20069-1814

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20069-1806



školní aktovka STARTER

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20022-1806

LEGO® Friends, 
Confetti 

20022-1814



školní aktovka 
EASY

LEGO® NEXO 
KNIGHTS 

20043-1708



batoh ZERO

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20042-1829

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20042-1806

LEGO® Iconic,
Brick 

20042-1716



batoh TECH TEEN

LEGO® Iconic, 
Minifigure 

20041-1715



školní aktovka FRESHMEN
dvojdílný set: 
aktovka s termokapsou + batůžek na cvičební úbor

LEGO® NINJAGO, 
Cole

20009-1714

LEGO® batůžek na 
cvičební úbor



školní batoh NORWEGIAN

LEGO® Friends, 
Horse
16384



3D batoh

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20073-1829



batoh JUNIOR

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20024-1829

LEGO® Friends, 
PopStar

20024-1705

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20024-1806

LEGO® Friends, 
Cupcake

20024-1711

LEGO® Elves, 
20024-1712



sportovní taška

LEGO® Friends, 
PopStar 

20026-1705

LEGO® Friends, 
Cupcake

20026-1711

LEGO® NEXO 
KNIGHTS

20026-1708

LEGO® NINJAGO,
Cole 

20026-1714

LEGO® Elves
20026-1712

LEGO® NINJAGO,
Jay 

20026-1706

LEGO® NINJAGO,
Lloyd

20026-1717



sportovní vak DELUXE

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20066-1829

LEGO® Friends, 
Confetti 

20066-1814

LEGO® Iconic 
Bricks

20066-1821



sportovní vak

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20010-1829

LEGO® Friends, 
Confetti 

20010-1814

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20010-1806

LEGO® NINJAGO, 
Team Ninja 
20010-1809



pouzdro s náplní

LEGO® NINJAGO, 
Team Ninja
20085-1809

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20085-1806

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20085-1829

LEGO® Friends, 
Confetti

20085-1814



3D pouzdro

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20027-1829

LEGO® Friends, 
Confetti 

20027-1814

LEGO® Elves, 
 20027-1712

LEGO® NINJAGO, 
Team Ninja 
20027-1809



cestovní 
peněženka

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
20063-1829

LEGO® Friends, 
Confetti 

20063-1814

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20063-1806 LEGO® Iconic, 
Bricks 

20063-1821



kapsička

LEGO® Friends, 
Confetti 

20064-1814

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20064-1806

LEGO® Iconic, 
Bricks 

20064-1821



toaletní taška

LEGO® NINJAGO, 
Comic 

20070-1806

LEGO® Iconic, 
Bricks 

20070-1821



KOLEKCE V-LINE

Tato kolekce se skládá z batohů a dalších doplňků, které 
nabízejí ideální poměr mezi cenou a kvalitou.
Tato kolekce nabízí batohy vhodné do školy, školky i pro volný čas a přichází s prvkem všitých 
zádových výplní, měkkými ramenními pásky a odrazkami na všech čtyřech stranách batohu, 
které zajišťují maximální bezpečnost na cestách. 
Malé grafické prvky přidané na odrazky zdůrazňují celkový vzhled.
Kolekce využívá klíčových prvků LEGO®, je vytvořena tak, aby podněcovala dětskou 
představivost k dokončení příběhů znázorněných na obrázcích.

360°

LEGO® DESIGN BEZ PVC360° REFLEXNÍ PRVKYNÍZKÁ HMOTNOST



školní batoh

LEGO® CITY,
Fire 

10029-1601

LEGO® NINJAGO, 
Lightning Battle 

10029-1805

LEGO® NINJAGO, 
Master Wu 
10029-1804



batoh do školky

LEGO® CITY,
Fire

 10030-1601

LEGO® Friends, 

10030-1610

LEGO® NINJAGO, 
Lightning Battle 

10030-1805

LEGO® NINJAGO, 
Master Wu 
10030-1804

LEGO® Friends, 
FunPark 

10030-1710



batoh TROLLEY

LEGO® Star Wars, 
Stormtrooper 
10045-1829

LEGO® NINJAGO, 
Master Wu 
10045-1804

LEGO® Friends, 
Juice Bar 

10045-1837



batoh EXTENDED

LEGO® Friends,
FunPark

10036-1710



pytlík na přezůvky

LEGO® Star Wars, 
Empire Stormtrooper 

10034-1829

LEGO® Friends, 
Juice Bar 

10034-1837

LEGO® NINJAGO, 
Lightning Battle 

10034-1805

LEGO® NINJAGO, 
Master Wu 
10034-1804

LEGO® Friends, 
FunPark 

10034-1710



brašna

LEGO® Friends, 
Juice Bar 

10031-1837

LEGO® NINJAGO, 
Master Wu 
10031-1804



pouzdro na tužky

LEGO® NINJAGO®, 

Lightning Battle 

10050-1805

LEGO® NINJAGO®, 

Master Wu 

10050-1804
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