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РАНЦІ

РАНЦІ
РАНЕЦЬ RAINBOW CASE
Ранець має ергономічну каркасну
конструкцію, максимально
оптимізуючи навантаження на
плечі і хребет. Ідеально підходить
для початкових класів.

Містке основне
відділення з 2-а
додатковими
перегородками

Габаритні розміри:. . . . . . . . . 34 х 25 х 14 см
Об’єм:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 л
Вага: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 гр
Виготовлений з сучасного водовідштовхувального
поліестеру вищої якості, що має підвищену морозо- і
зносостійкість. Легко миється водою з милом, можна
прати у пральній машині.

Ранець «Fancy Girl», арт. 7-500
Термотрансферний друк фотографічної якості

торговий код 13019000

4820071015217

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець «Toys», арт. 7-501
Термотрансферний друк фотографічної якості. Верхня
кришка декорована об’ємним елементом з гліттерним
ефектом

торговий код 13019010
Світловідбивні елементи
забезпечують максимальну
безпеку в темний час

Зносостійка гнучка
блискавка і міцні металеві
пуллери.

4820071015224

Місткі бічні кишені
фіксуються еластичною
гумкою.

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Містка фронтальна кишеня
для пенала, ланч-боксу або
інших об’ємних предметів
Спеціальна тканинна
петля для підвішування
ранця

Ергономічна прогумована
ручка до кришки ранця з
посиленою прошивкою

Ранець «Girl&Kitty», арт. 7-502
Термотрансферний друк фотографічної якості. Верхня
кришка декорована об’ємним прогумованим елементом.

торговий код 13019020

Широкі регульовані
додатково пом’якшені
ергономічні лямки з
додатковою прошивкою до
спинки ранця.

Світловідбивні
елементи забезпечують
максимальну безпеку у
темний час

Тверде, зносостійке дно захищає вміст ранця і легко миється

4820071015231

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців
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6-8 років

РАНЦІ

Ранець «Puppy», арт. 7-503

Ранець «Fauna», арт. 7-506

Термотрансферний друк фотографічної якості. Верхня
кришка декорована об’ємним елементом з прозорого
глянцевого полімеру

Високоякісний шовкографичий друк з ефектом лакування

торговий код 13019060

торговий код 13019030
4820071015279
4820071015248

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець «Kitty», арт. 7-504

Ранець «Fashion Girll», арт. 7-507

Термотрансферний друк фотографічної якості. Верхня
кришка декорована об’ємним елементом з прозорого
глянцевого полімеру.

Термотрансферний друк фотографічної якості. Верхня
кришка декорована об’ємним елементом з мерехтливим
ефектом.

торговий код 13019040

торговий код 13019070

4820071015255

4820071015286

Пакування
1/4

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець «Pony», арт. 7-505
Термотрансферний друк фотографічної якості

торговий код 13019050

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець «Bear», арт. 7-508
Високоякісний шовкографічний друк з ефектом лакування.
Верхня кришка декорована гліттерним нанесенням.

торговий код 13019080

4820071015262

Пакування
1/4
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– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

4820071015293

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців
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6-8 років

РАНЦІ
Ранець «Racing», арт. 7-509

Ранець «Winner», арт. 7-512

Термотрансферний друк фотографічної якості. Верхня
кришка декорована об’ємним прогумованим елементом.

Високоякісний шовкографічний друк з ефектом лакування.
Верхня кришка декорована об’ємним прогумованим
елементом.

торговий код 13019090

торговий код 13019120

4820071015309

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

4820071015330

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець «Speed», арт. 7-510

Ранець «Off Road», арт. 7-513

На кришці і бічних стінках ранця — високоякісний
шовкографічний друк з ефектом лакування. На передній
кишені — термотрансферний друк фотографічної якості.

Термотрансферний друк фотографічної якості

торговий код 13019130

торговий код 13019100
4820071015347

Пакування
1/4

4820071015316

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець «First», арт. 7-511

Ранець «Trucks», арт. 7-514

Високоякісний шовкографічний друк з ефектом лакування

Високоякісний шовкографічний друк з ефектом лакування.
Верхня кришка декорована об’ємним прогумованим
елементом.

торговий код 13019110

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

торговий код 13019140
4820071015323

Пакування
1/4
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– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

4820071015354

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців
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6-8 років

РАНЦІ-РЮКЗАКИ
Ранець «Robot», арт. 7-515
На кришці і бічних стінках ранця — високоякісний
шовкографічний друк з ефектом лакування. На передній
кишені — термотрансферний друк фотографічної якості.

Ранець-рюкзак, арт. 7-518
Термотрансферний друк фотографічної якості. Декорований
об’ємними елементами з прозорого глянцевого полімеру.

торговий код 13019150

торговий код 13019180

4820071015361

4820071011882

Пакування
1/4

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Пакування
1/24

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець-рюкзак, арт. 7-519

Ранець «Sport», арт. 7-516

Термотрансферний друк фотографічної якості. Декорований
об’ємними елементами з прозорого глянцевого полімеру.

Термотрансферний друк фотографічної якості. Верхня
кришка декорована об’ємним прогумованим елементом.

торговий код 13019190

торговий код 13019160

4820071011905
4820071015378

Пакування
1/4

Пакування
1/24

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець «Moto Speed», арт. 7-517
Термотрансферний друк фотографічної якості

торговий код 13019170

4820071015385

Пакування
1/4
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– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець-рюкзак, арт. 7-520
Термотрансферний друк фотографічної якості. Декорований
об’ємними елементами з прозорого глянцевого полімеру.

торговий код 13019200

4820071015392

Пакування
1/24

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців
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6-8 років
Ранець-рюкзак, арт. 7-521
Термотрансферний друк фотографічної якості. Декорований
об’ємними елементами з прозорого глянцевого полімеру.

торговий код 13019210

Ще більше можливостей у сезоні
Школа 2017 від торгових марок:

4820071015408

Пакування
1/24

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Торгова марка CLASS (Чехія) — широкий асортимент
ранців, пеналів і найрізноманітніших шкільних канцелярських товарів найвищої якості. Всі ці товари
вирізняються оригінальними яскравими дизайнами і
найкращими споживчими властивостями. Ці характеристики, а також найбільш доступні в високоякісному
сегменті ціни забезпечують незмінну популярність
товарів CLASS з 1999 року.

Ранець-рюкзак, арт. 7-522
Термотрансферний друк фотографічної якості. Декорований
об’ємними елементами з прозорого глянцевого полімеру.

торговий код 13019220

4820071015415

Пакування
1/24

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Ранець-рюкзак, арт. 7-523

Торгова марка SAFARI (Чехія) — широкий асортимент
різноманітних рюкзаків для середніх, старших класів і
молоді. Гарантована якість, надійність в кожній деталі
пропонованої продукції, різноманіття форм, дизайнів
і колірних вирішень, абсолютно доступна для більшої
частини покупців вартість — саме за це цінують споживачі України SAFARI впродовж останніх 18 років.

Термотрансферний друк фотографічної якості. Декорований
об’ємними елементами з прозорого глянцевого полімеру.

торговий код 13019230

4820071015422

Пакування
1/24

Ранець-рюкзак, арт. 7-524
Термотрансферний друк фотографічної якості. Декорований
об’ємними елементами з прозорого глянцевого полімеру.

торговий код 13019240

4820071015439
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Пакування
1/24

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

– допускається машинне прання
– не містить токсичних барвників
– гарантія 6 місяців

Торгова марка УМКА (Україна) — широкий асортимент
шкільних канцелярських товарів вище середнього
рівня якості. Основні характеристики товарів марки
— привабливі дизайни, підвищена надійність і помірні ціни. Це вдалий вибір для тих, хто шукає реальний
баланс ціни і якості.

Торгова марка БАРВІНОК (Україна) — самий необхідний
асортимент шкільної канцелярії, максимально близький за якістю до середньоцінового сегменту. Основні
характеристики товарів марки — хороша функціональність, достатня надійність і найбільш раціональні ціни.
Це вдалий вибір для тих, хто шукає можливість зекономити без ризику втратити якість.
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