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Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOST: 1.400 g _ OBJEM: cca 30  l _ MATERIÁL: Polyester

Obj. č. 138705
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1  Polstrovaná rukojeť (a), poutko na zavěšení batohu (b).
 
2  Prostorná hlavní kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky 

až do velikosti A4, polstrovaná kapsa pro notebook 15.6", voděodpudivé 
značkové zipy YKK.

3 Kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky až do velikosti A4, 
voděodpudivé značkové zipy YKK, průhledná kapsička na rozvrh hodin.

4  Kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby, karabinka na klíče.

5  Boční stahovací popruhy.

6  Reflexní prvky na všech stranách batohu pro větší bezpečnost. 

7  Reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky. 

8  Prostorná přední kapsa např. na svačinový box.

9  Pevné, polstrované dno.



Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOST: 1.400 g _ OBJEM: cca 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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- školní batoh vhodný pro děti od 3. tř. ZŠ
- batoh nejen do školy ale i pro sport a volný čas
- výškově nastavitelná záda batohu podle měřítka
  na zadní straně – vel. S/ M/ L/ XL
  (ergonomické přizpůsobení podle velikosti zad)
- prodyšné polstrování zad z pěnového Air Mash materiálu
  pro komfortní nošení a pro optimální cirkulaci vzduchu
- DOKONALE POLSTROVANÁ VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ
  ZÁDA A VÝŠKOVĚ A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ
  POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ
  VÝVOJ ZAD DÍTĚTE, PROTO BATOHY CoocaZoo
  EvverClevver ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR
- ramenní popruhy s reflexními prvky ve tvaru S beze švů
  (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí na zádech
  a snadno se s nimi manipuluje)
- voděodpudivé značkové zipy YKK
- boční stahovací popruhy
- nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh
  se zarážkou proti vyvléknutí
- odnímatelný bederní pás

- reflexní prvky na všech stranách batohu
  pro větší bezpečnost
- reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky
- polstrovaná rukojeť, poutko na zavěšení batohu
- pevné, polstrované dno
- dvě velké hlavní kapsy poskytují dostatek místa
  pro knihy a složky
  až do velikosti A4, polstrovaná kapsa pro notebook 15,6"
- kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby,
  karabinka na klíče
- prostorná přední kapsa např. na svačinový box
- dvě boční síťované kapsy např. pro láhev na pití 
- tajná kapsa na zadní straně batohu

- vnější rozměry: š.30 x h.20 x v.45 cm
- objem: 30 l
- hmotnost: 1400 g
- nosnost 10 kg 
- materiál: polyester

1  Dotahovací pásky – důležité pro dotažení batohu těsně k zádům, takto posazený 
batoh nejvíce šetří záda.

2  Měkká polstrovaná záda z pěnového Air Mash materiálu pro komfortní nošení 
a pro optimální cirkulaci vzduchu. 

3  Výškově nastavitelná záda batohu podle měřítka na zadní straně   
 – vel. S/ M/ L/ XL. Ergonomické přizpůsobení podle velikosti zad.

4  Ramenní popruhy s reflexními prvky ve tvaru S beze švů (neřežou do ramen, 
dobře a pevně sedí na zádech a snadno se s nimi manipuluje).

5 Nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh se zarážkou proti vyvléknutí.

6  Dvě boční síťované kapsy pro láhev na pití, látková část v dolní části kapsy zabraňuje 
protržení kapsy.

7  Tajná kapsa na zadní straně batohu.

8  Odnímatelný bederní pás zajišťuje rozložení hmotnosti batohu mezi ramena 
a kyčelní kost, šetří záda. 
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EvverClevver 2     

Můžeš růst, jak chceš
... a batoh EvverClevver jednoduše poroste s tebou. Superflexibilní 
popruhy se dají ve všech směrech a velice jednoduše nastavit. Je jedno, 
jak rosteš, tvůj batoh EvverClevver ti bude vždy sedět.

1.  Otevřete polstrovanou 
bederní podložku 

2.  Uvolněte suchý zip mezi vrchní 
částí a posuvným panelem 

3.  Posuvný panel může být 
nyní pomocí poutka dle 
potřeby nastaven

4.  Po nastavení opět přitlačte 
vrchní část k posuvnému 
panelu a uzavřete bederní 
podložku 

Dotahovací pásky
na ramenních popruzích

Výškově a délkově
nastavitelné hrudní popruhy

Bederní popruhy

Pravidla pro optimální
rozložení hmotnosti 

Batoh musí být pevně zafixovaný na těle.

Polstrované bederní popruhy se musí opírat 
o bedra, hmotnost je tak optimálně přesunuta 
z ramen na horní část kyčelních kostí.

Ramenní popruhy musí být ve tvaru S, 
aby nesklouzávaly z ramenou a pevně seděly 
na zádech.

Důležité jsou dotahovací pásky na ramenních 
popruzích, kterými se batoh přitáhne pevně 
k zádům tak, aby mezi záda a batoh nešla 
vsunout ruka

Zapnuté výškově a délkově nastavitelné hrudní 
popruhy upevňují batoh správně na ramenou.



www.agr-ev.de

Nezávislá prestižní
známka kvality

CERTIFIKÁT KVALITY
A KAMPANĚ PRO ZDRAVÁ ZÁDA

Kampaň pro zdravá záda 
AGR „Aktion Gesunder Rucken e. V“ bylo založeno v roce 1995 jako 

sdružení německých odborníků z oblasti prevence a léčby onemocnění 

zad. Náplň tohoto sdružení je certifikace, výrobků snižující negativní vlivy 

na záda svých uživatelů.

Dokonalé polstrování zad a výškově a délkově nastavitelné polstrované 

popruhy zaručují zdravý vývoj zad dítěte.

A právě proto byly školní batohy Coocazoo Evverclevver oceněné známkou 

kvality AGR.

www.coocazoo.com
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EvverClevver

Brush Camou
obj. č. 138700

Mamor Check
obj. č. 138704

Bartik
obj. č. 138701

Reflexní
obj. č. 139000

Crazy Cubes
obj. č. 129876

Walk The Line Purple
obj. č. 129872

Walk The Line Lime
obj. č. 129869

Unique Patch
obj. č. 129878

Evver 
Clevver

Beautiful Black
obj. č. 129868

Hip To Be Square Green
obj. č. 129873

Magic Polka Colorful
obj. č. 138707

Checkmate Blue Red
obj. č. 129871

Lime District
obj. č. 138705

NOVINKA NOVINKANOVINKA





Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOST: 1.000 g _ OBJEM: cca 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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- školní batoh vhodný pro děti od 4. tř. ZŠ
- batoh do školy a pro volný čas s prostorem pro notebook,
  dokumenty a osobní věci
- prodyšné polstrování zad z pěnového Air Mash materiálu
  pro komfortní nošení a pro optimální cirkulaci vzduchu
- ramenní popruhy s reflexními prvky ve tvaru S beze švů
  (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí na zádech
  a snadno se s nimi manipuluje)
- voděodpudivé značkové zipy YKK
- boční stahovací popruhy
- nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh se zarážkou
  proti vyvléknutí
- odnímatelný bederní popruh
- reflexní prvky na všech stranách batohu pro větší bezpečnost
- reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky
- polstrovaná rukojeť, poutko na zavěšení batohu

- pevné, polstrované dno
- dvě velké hlavní kapsy poskytují dostatek místa pro knihy
  a složky až do velikosti A4, polstrovaná kapsa
  pro notebook 15,6"
- kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby,
  karabinka na klíče 
- prostorná přední kapsa např. na svačinový box
- dvě boční kapsy pro láhev na pití 
- tajná kapsa na zadní straně batohu

- vnější rozměry: š.30 x h.20 x v.45 cm
- objem: 28 l
- hmotnost: 1000 g
- nosnost 10 kg
- materiál: polyester

1  Polstrovaná rukojeť (a), poutko na zavěšení batohu (b). 

2  Prostorná hlavní kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky až do 
velikosti A4, polstrovaná kapsa pro notebook 15.6", díky krytému zipu, 
jsou vaše dokumenty vždy v suchu, značkové zipy YKK. 

3  Kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky až do velikosti A4, 
voděodpudivé značkové zipy YKK.

4  Kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby, karabinka na klíče.
 

5  Reflexní prvky na všech stranách batohu pro větší bezpečnost.

6  Reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky.

7  Prostorná přední kapsa např. na svačinový box. 

8  Pevné, polstrované dno.



Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 30 x 20 x 45 cm _HMOTNOST: 1.000 g _ OBJEM: cca 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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1  Dotahovací pásky – důležité pro dotažení batohu těsně k zádům, takto posa-
zený batoh nejvíce šetří záda. 

2  Měkká polstrovaná záda z pěnového Air Mash materiálu pro komfortní nošení 
a pro optimální cirkulaci vzduchu. Perfektně sedí a podporují tak správné 
držení těla.

3  Reflexní prvky pro větší bezpečnost. 

 

4  Ramenní popruhy ve tvaru S beze švů (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí 
na zádech a snadno se s nimi manipuluje).

5  Boční stahovací popruhy.

6  Nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh se zarážkou proti vyvléknutí.

7  Dvě boční síťované kapsy pro láhev na pití, látková část v dolní části kapsy 
zabraňuje protržení kapsy.

8  Tajná kapsa na zadní straně batohu.

9  Odnímatelný bederní pás zajišťuje rozložení hmotnosti batohu mezi ramena 
a kyčelní kost, šetří záda.
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JobJobber Job 
Jobber

Solid Seaman
obj. č. 138713

Bartik
obj. č. 138718

Solid Berryman
obj. č. 138715

Solid Shadowman
obj. č. 138712

Brush Camou
obj. č. 138717

Wildberry Knit
obj. č. 139266

Black Knit
obj. č. 139267

Solid Woodsman
obj. č. 138714

Mamor Check
obj. č. 138721

NOVINKA NOVINKA
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Hip To Be Square Green
obj. č. 129884

Beautiful Black
obj. č. 129879

Walk The Line Lime
obj. č. 129880

Lime District
obj. č. 129954

Magic Polka Colorful
obj. č. 138724

Checkmate Blue Red
obj. č. 129882

JobJobber Job 
Jobber

Crazy Cubes
obj. č. 129888

Unique Patch
obj. č. 129890



Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 30 x 21 x 44 cm _HMOTNOST: 900 g _ OBJEM: cca 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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1  Polstrovaná rukojeť (a), poutko na zavěšení batohu (b). 

2  Prostorná hlavní kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky až do veli-
kosti A4, díky krytému zipu, jsou vaše dokumenty vždy v suchu, značkové zipy 
YKK. 

3  Kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky až do velikosti A4, voděod-
pudivé značkové zipy YKK.

4  Boční stahovací popruhy.

5  2 upevňovací popruhy na suchý zip pro uchycení skateboardu, ručníku nebo 
piknikové deky.

6  Prostorná přední kapsa např. na svačinový box.

7  Dvě boční kapsy (uzavření na zip) pro lahev na pití až do velikosti 1,5 l.

 

8  Reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky.

9  Reflexní prvky pro větší bezpečnost.

10  Pevné, polstrované dno.



Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 30 x 21 x 44 cm _HMOTNOST: 900 g _ OBJEM: cca 30  l _ MATERIÁL: Polyester
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- školní batoh vhodný pro děti od 3. tř. ZŠ
- batoh do školy a pro volný čas s prostorem
  pro dokumenty a osobní věci
- prodyšné polstrování zad z pěnového Air Mash materiálu
  pro komfortní nošení a pro optimální cirkulaci vzduchu
- ramenní popruhy s reflexními prvky ve tvaru S beze švů
  (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí na zádech
  a snadno se s nimi manipuluje)
- voděodpudivé značkové zipy YKK
- boční stahovací popruhy
- nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh se zarážkou proti vyvléknutí
- odnímatelný bederní popruh
- reflexní prvky pro větší bezpečnost

- reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky
- polstrovaná rukojeť, poutko na zavěšení batohu
- pevné, polstrované dno
- dvě velké hlavní kapsy poskytují dostatek místa pro knihy a složky
  až do velikosti A4, polstrovaná kapsa pro notebook 15,6´´
- kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby, karabinka na klíče 
- prostorná přední kapsa např. na svačinový box
- dvě boční kapsy (uzavření na zip) pro všechno co potřebujete
  mít při ruce nebo např. pro láhev na pití 
- tajná kapsa na zadní straně batohu

vnější rozměry: š.30 x h.21 x v.44 cm, objem: 30 l, hmotnost: 900 g, 
materiál: polyester, nosnost: 10 kg

1  Měkká polstrovaná záda z pěnového Air Mash materiálu pro komfortní nošení a 
pro optimální cirkulaci vzduchu, minimalizuje pocení.

2 Reflexní prvky pro větší bezpečnost. 

3  Ramenní popruhy ve tvaru S beze švů (dobře a pevně sedí na zádech a snadno se s 
nimi manipuluje), prodyšné polstrování popruhů zajišťuje komfortní nošení batohu 
bez zařezávání do ramenou.

4  Nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh se zarážkou proti vyvléknutí.

5  Odnímatelný bederní pás zajišťuje rozložení hmotnosti batohu mezi ramena 
a kyčelní kost, šetří záda.

6  Tajná kapsa na zadní straně batohu. 
 



CarryLarry Carry 
Larry

Solid Shadowman
obj. č. 138729

Brush Camou
obj. č. 138734

Solid Woodsman
obj. č. 138731

Mamor Check
obj. č. 138738

Solid Seaman
obj. č. 138730

Bartik
obj. č. 138735

Solid Berryman
obj. č. 138732

Lime District
obj. č. 138739

Green Purple District
obj. č. 138740
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Beautiful Black
obj. č. 129886

Checkered Bolts
obj. č. 129970

Spiky Pyramid
obj. č. 129972

Crazy Cubes
obj. č. 138744

21
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Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 29 x 20 x 41 cm _HMOTNOST: 1.000 g _ OBJEM: cca 24  l _ MATERIÁL: Polyester
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- školní batoh vhodný pro děti od 2. tř. ZŠ
- batoh do školy a pro volný čas s prostorem pro notebook,
  dokumenty a osobní věci
- prodyšné polstrování zad z pěnového Air Mash materiálu
  pro komfortní nošení a pro optimální cirkulaci vzduchu
- ramenní popruhy s reflexními prvky ve tvaru S beze švů
  (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí na zádech
  a snadno se s nimi manipuluje)
- voděodpudivé značkové zipy YKK
- boční stahovací popruhy
- nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh se zarážkou
  proti vyvléknutí
- odnímatelný bederní popruh
- reflexní prvky na všech stranách batohu pro větší bezpečnost
- reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky
- polstrovaná rukojeť, poutko na zavěšení batohu

- pevné, polstrované dno
- dvě velké hlavní kapsy poskytují dostatek místa pro knihy
  a složky až do velikosti A4
- kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby,
  karabinka na klíče 
- prostorná přední kapsa např. na svačinový box
- dvě boční kapsy pro láhev na pití 
- tajná kapsa na zadní straně batohu

- vnější rozměry: š.29 x h.20 x v.41 cm
- objem: 24 l
- hmotnost: 1000 g
- nosnost 10 kg
- materiál: polyester

1  Polstrovaná rukojeť (a), poutko na zavěšení batohu (b). 

2  Prostorná hlavní kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky až do 
velikosti A4, díky krytému zipu, jsou vaše dokumenty vždy v suchu, 
značkové zipy YKK. 

3  Kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky až do velikosti A4, 
voděodpudivé značkové zipy YKK.

4  Kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby, karabinka na klíče.
 

5  Reflexní prvky na všech stranách batohu pro větší bezpečnost.

6  Reflexní páska na přední straně batohu pro připnutí blikačky.

7  Prostorná přední kapsa např. na svačinový box. 

8  Pevné, polstrované dno.

9 Možnost výměny placky s logem, zipových potahovátek a přesek za jiné    
    barevné kombinace lifestylové řady MATCH PATCH
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Technické údaje    ROZMĚRY: Š x H x V: 29 x 20 x 41 cm _HMOTNOST: 1.000 g _ OBJEM: cca 24  l _ MATERIÁL: Polyester
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1  Dotahovací pásky – důležité pro dotažení batohu těsně k zádům, takto posa-
zený batoh nejvíce šetří záda. 

2  Měkká polstrovaná záda z pěnového Air Mash materiálu pro komfortní nošení 
a pro optimální cirkulaci vzduchu. Perfektně sedí a podporují tak správné 
držení těla.

3  Reflexní prvky pro větší bezpečnost. 

 

4  Ramenní popruhy ve tvaru S beze švů (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí 
na zádech a snadno se s nimi manipuluje).

5  Boční stahovací popruhy.

6  Nastavitelný, odnímatelný hrudní popruh se zarážkou proti vyvléknutí.

7  Dvě boční síťované kapsy pro láhev na pití, látková část v dolní části kapsy 
zabraňuje protržení kapsy.

8  Tajná kapsa na zadní straně batohu.

9  Odnímatelný bederní pás zajišťuje rozložení hmotnosti batohu mezi ramena 
a kyčelní kost, šetří záda.

 



26

Checkmate Blue Red
obj. č. 139270

Magic Polka Colorful
obj. č. 139271

Mamor Check
obj. č. 139269

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA





Technické údaje   ROZMĚRY: Š x H x V: 44 x 10 x 30 cm _HMOTNOST: 670 g _ OBJEM: cca 19  l _ MATERIÁL: Polyester
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1  Rukojeť na zadní straně brašny. 

2  Reflexní páska na přední straně brašny pro větší bezpečnost.

3  Kapsa v klopě brašny.

4  Reflexní páska na přední straně brašny pro připnutí blikačky.

5  Plastovým dílem zesílený okraj klopy pro lepší manipulaci.

6  Nastavitelný polstrovaný popruh přes rameno.

7  Polstrované dno.

8  Uzavření brašny – klopa se dvěma sponami.

9  Prostorná hlavní kapsa poskytuje dostatek místa pro knihy a složky 
až do velikosti A4, polstrovaná kapsa pro 15.6" notebook. 

10  Boční síťová pro lahev na pití až do velikosti 1,5 l. 

11  Kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby, různé drobnosti 
a karabinou na klíče. 

12  Možnost zvětšení objemu vnitřního prostoru. 
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Wanna Be Check Lime
obj. č. 129434

Checkmate Blue Red
obj. č. 129896

Walk The Line Lime 
obj. č. 129894

Unique Patch
obj. č. 129980

- taška do školy a pro volný čas s prostorem

  pro dokumenty, osobní věci a polstrovanou kapsou

  pro notebook

- nastavitelný polstrovaný popruh přes rameno,

  ucho do ruky

- značkové zipy YKK

- možnost zvětšení objemu vnitřního prostoru

- reflexní prvky pro větší bezpečnost zn. Reflexite

- uzavření tašky – klopa se dvěma sponami

- polstrované dno

- hlavní kapsa (uzavření na zip) poskytující

  dostatek místa pro knihy a složky až do velikosti A4

- polstrovaná kapsa pro 15.6“ notebook

- kapsa s organizérem na doklady, psací potřeby,

  klíče a různé drobnosti

- boční síťovaná kapsa pro láhev na pití

- vnější rozměry: 44 x 30 x 10 cm

- objem: 19 l

- hmotnost: 670 g

- nosnost 8 kg

- materiál: polyester

- neobsahuje PVC

Melange A Trois Navy
obj. č. 129440

Melange A Trois Pink
obj. č. 129439

HangDang Hang
Dang
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Black Track reflexní
obj. č. 139162

Purple Galaxy reflexní
obj. č. 139163

- sportovní taška s velkým hlavním prostorem pro sportovní vybavení, jako je oblečení, boty, ručníky, atd.

- odnímatelný, výškově nastavitelný ramenní popruh, který je vybaven podložkou pro maximální komfort při nošení

- boční kapsa pro bezpečné uložení cenností jako mobilní telefon, peněženka nebo klíče

- reflexní proužky zajišťují optimální viditelnost, když je tma, k bezpečnosti přispívají i reflexní smyčky,

  na které může být připojeno LED světlo, 2-cestný zip, polstrovaná základna pro maximální pohodlí, rukojeť

- materiál: polyester, vnější rozměry (V x D x H): 42 x 20 x 21 cm, objem: 20 l, nosnost: 10 kg, hmotnost: 470 g

- obsah balení: 1 x sportovní taška a 1 x ramenní popruh

SporterPorter Sporter
Porter

NOVINKA NOVINKA

Syntetická kužeSpecial

Classic

BRIGHT WHITE
obj. č. 138789

SPRINKLED HIBISCUS 
obj. č. 139180

ESTATE BLUE
obj. č. 138797

ATLANTIS
obj. č. 138798

ARTICHOKE GREEN
obj. č. 138799

BLACK
obj. č. 138801

LIMEPUNCH
obj. č. 138804

BUTTERCUP
obj. č. 138790

GLOW PINK 
obj. č. 139172

AUTUMN GLORY
obj. č. 138791

GLOW BLACK 
obj. č. 139173

BRIGHT ROSE
obj. č. 138793

BLACK METAL 
obj. č. 139168

ITALIAN PLUM
obj. č. 138794

EMERALD METAL 
obj. č. 139169

RIBBON RED
obj. č. 138795

HIBISCUS
obj. č. 138792

HAWAIIAN OCEAN
obj. č. 138796

HIBISCUS
obj. č. 138807

GREY
obj. č. 138809

MatchPatch

Jeden batoh

– lifestylová řada 

Milion možností

třpitivé fosforové fosforové metalistická metalistická
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Unique Patch
obj. č. 129992

Lime District
obj. č. 129274

Crazy Cubes
obj. č. 129990

Beautiful Black
obj. č. 129932

Walk The Line Lime
obj. č. 129933

Checkmate Blue Red
obj. č. 129935

Magic Polka Colorful
obj. č. 129938

Melange A Trois Pink
obj. č. 129467

Melange A Trois Navy
obj. č. 129468

RocketPocket Rocket
Pocket

- jednoduše hoď pytel na záda a máš batoh

- prostorná hlavní kapsa

- přední kapsa pro vše co je třeba mít po ruce,

  uzavření na zip

- snadné zavírání utáhnutím šňůrky

- reflexní pásek pro větší bezpečnost

- vnější rozměr: h.1 x š.34 x v.43 cm

- hmotnost: 160 g

- nosnost: 3 kg

- materiál: Polyester
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- penál pro ukládání per, tužek, pastelek,
  pravítka, úhloměru, gumy
  a dalších školních potřeb
- BEZ VYBAVENÍ
- kapsa na zip ve víku penálu
- poutka na pera a tužky s 12-ti místy
  pro maximální upořádání
- prostor na rozvrh pro rychlý přehled
  o školním dnu
- speciální prostor pro úhloměr
- posuvný systém pro snadné vkládání
  a vyjímání vnitřní závěsné části penálu
- 2 zipy po obvodu

Technické parametry:
- materiál: polyester
- rozměry: 24 cm x 6 cm x 11 cm
- hmotnost: 170 g

Hip To Be Square Blue
obj. č. 129909

Brush Camou
obj. č. 138773

Wildberry Knit
obj. č. 139189

Solid Shadowman
obj. č. 138768

Unique Patch
obj. č. 129917

Bartik
obj. č. 138774

Black Knit
obj. č. 139190

Solid Seaman
obj. č. 138769

Beautiful Black
obj. č. 129907

Walk The Line Purple
obj. č. 129911

Mamor Check
obj. č. 138777

Solid Woodsman
obj. č. 138770

Walk The Line Lime
obj. č. 129908

Checkmate Blue Red
obj. č. 129910

Solid Berryman
obj. č. 138771

Hip To Be Square Green
obj. č. 129912

Magic Polka Colorful
obj. č. 129913

Green Purple district
obj. č. 124808

Lime District
obj. č. 129148

PencilDenzel

NOVINKA NOVINKA

Pencil
Denzel
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- dvouklopý penál pro ukládání per, tužek, 
  pastelek, pravítka, úhloměru, gumy a dalších 
  školních potřeb
- BEZ VYBAVENÍ
- prostor na rozvrh pro rychlý přehled
  o školním dnu
- speciální prostor pro úhloměr
- 30 poutek na pera a tužky
  pro maximální uspořádání
- další poutka na gumu, pravítko, ořezávátko
  a další drobnosti
- uzavření na zip

Technické parametry:
- materiál: polyester
- rozměry: 21 cm x 4,5 cm x 14,5 cm
- hmotnost: 200 g

Checkered Bolts 
obj. č. 129993

Lahev na pití 0,7 l, 
Coocazoo, graffiti
obj. č. 49000300

Desky na sešity
Coocazoo, průhledné
obj. č. 124764

Hrudní popruh
ke školním batohům CoocaZoo
obj. č. 103157

Pláštěnka
pro batoh CoocaZoo
obj. č. 119835

- unikátní atestovaná nápojová lahev vhodná do školky, školy a pro volný čas
- skvěle se hodí na sport, do aktovky, batohu, kabelky apod.
- je vyrobena z materiálu speciálně vyvinutého pro lékařské účely
- je zdravotně nezávadná, neobsahuje žádné škodlivé látky jako jsou těžké kovy,
  ftaláty, změkčovadla a bisfenol
- netvoří se v ní plísně a je bez zápachu
- 100 % těsní i nasycené nápoje
- lahev je transparentní, tedy je dobře vidět obsah v lahvi
- má uzamykatelné víčko s OPEN/CLOSE systémem 
- vhodná do všech běžných cyklistických držáků na lahev
- má velký plnící otvor pro snadné vymytí
- snadno se udržuje, je možné ji mýt v myčce
- je možné ji vyvařit stejně jako kojeneckou lahev při 100 °C po dobu 5. min. 
  Potvrzeno atestem ITC Zlín z 28.2.2012
- je možné v ní ohřát nápoj v mikrovlnce 900 W po dobu 2. minut.
  Potvrzeno atestem ITC Zlín z 28.2.2012)
- materiál: je vyrobena z polypropylenu speciálně vyvinutého
  pro lékařské a farmaceutické účely
- plně recyklovatelná, ekologicky šetrná
- výška lahve včetně víčka je 230 mm
- součástí balení je i náhradní zátka
- obsah: 0,7 l
- hmotnost: 78 g
- vyrobeno v ČR

- chrání školní batoh až do objemu 40l
  i jeho obsah před nečistotami a vlhkostí
- reflexní logo Coocazoo, podlepené švy
 - hmotnost: 75 g
 - materiál: Nylon
 - vhodné pro všechny batohy Cocazoo 

- desky na sešit velikosti A4
- vyrobené z kvalitního plastu
- rozměry: 24 x 30,5 x 5,2 cm
- hmotnost: 140 g

- zabraňuje sklouznutí popruhů z ramen
- snadné odejmutí a připnutí k popruhu
- snadné rozepnutí a zapnutí přezky
- délka: 29 cm
- materiál: polyester

Lime District
obj. č. 129158

Spiky Pyramid
obj. č. 129995

Beautiful Black
obj. č. 129925

Unique Patch
obj. č. 129996

PenSam

Doplňky

Pen
Sam
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- prostorná cool peněženka nejen na mince
  a bankovky, ale také na doklad a karty
- vnější a vnitřní průhledná přihrádka na průkaz
  totožnosti, která rychle zobrazuje dokument
  např. na diskotéce či koncertě
- velké množství přihrádek na karty
- dvě velké přihrádky na bankovky
- nic nemůže vypadnout z přihrádky na mince, uzavírání na zip

Technické detaily:
- materiál: polyester
- vnější rozměr (výška): 10 cm
- vnější rozměr (šířka): 12 cm
- vnější rozměr (hloubka): 1,5 cm
- hmotnost: 85 g

Unique Patch
obj. č. 138459

Brush Camou
obj. č. 138784

Bartik
obj. č. 138785

Mamor Check
obj. č. 138788

Shadowman
obj. č. 138779

Beautiful Black
obj. č. 129939

Lime District
obj. č. 129163

Checkmate Blue Red
obj. č. 129942

Spiky Pyramid
obj. č. 138458

Magic Polka Colorful
obj. č. 129945

Melange A Trois Pink
obj. č. 129474

CashDash Cash
Dash

NOVINKA NOVINKA NOVINKA



 Trolley

Batohy
Penály

Mint Dots
obj. č. 138553

Woody Orange
obj. č. 138314

- lze využít také jako školní batoh nebo batoh na notebook na kolečkách
- ideální pro krátké cesty letadlem, parametry zavazadla na palubu
  letadla bez nutnosti odbavení
- skryté ramenní popruhy pro situace, kdy je přenášení na zádech
  praktičtější a pohodlnější
- polstrované popruhy, polstrovaná rukojeť příjemná do ruky
- pokud je kufr přenášen na zádech jako batoh, je možné kolečka skrýt.
  Zabrání se tak případnému ušpinění oděvu
- velký vnitřní prostor s polstrovanou kapsou na notebook 15,6“
- dvě přední kapsy, v jedné z nich je organizér
- skrytá teleskopická rukojeť
- výborná stabilita, díky pevnému dnu a plastovým nožkám
- robustní, tichá kolečka
- vnější rozměry: š.34 x h.24 x v.48 cm
- hmotnost: 2180 g
- objem: 40 l
- nosnost: 12 kg
- materiál: polyester

Summer Check Purple
obj. č. 138316

Trolley All Out, Happy Triangle
obj. č. 138317



Mint Dots
obj. č. 138543

Blue Pixel
obj. č. 138544

Happy Triangle
obj. č. 138311

Summer Check Green
obj. č. 138309

SELBY

- batoh do školy a pro volný čas s prostorem pro notebook,
  dokumenty a osobní věci
- měkká polstrovaná záda z příjemného materiálu
- polstrované, nastavitelné ramenní popruhy ve tvaru S beze švů
  (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí na zádech a snadno se s nimi manipuluje),
- kompresní popruhy na dotažení batohu k zádům dítěte, šetří záda
- nastavitelný, hrudní popruh
- odnímatelný bederní popruh
- polstrovaná rukojeť příjemná do ruky, poutko na zavěšení batohu
- polstrované dno s nožkami na ochranu proti špíně a vlhku
- 2 upevňovací pásy na přední straně ( např. pro skateboard )
- prostorná hlavní kapsa poskytující dostatek místa pro knihy
  a složky až do velikosti A4, uzavření na zip
- malá zipová kapsa v prostoru hlavní kapsy pro důležité osobní věci
  (peněženka, klíče, průkazka)
- přední kapsa např. pro doklady, psací potřeby, klíče a různé drobnosti,
  uzavření na zip
- malá přední kapsa např. na svačinový box, uzavření na zip
- dvě boční kapsy pro láhev na pití

- vnější rozměry: š.29 x h.20 x v.44 cm
- objem: 27 l
- hmotnost: 940 g
- nosnost: 9 kg
- materiál: polyester



Happy Triangle
obj. č. 138305

Woody Orange
obj. č. 138302

Woody Blue
obj. č. 138301

Summer Check Green
obj. č. 138303

Mint Dots
obj. č. 138541

Summer Check Purple
obj. č. 138304

Blue Pixel
obj. č. 138542

BLABY

- školní batoh vhodný pro děti od 2. tř. ZŠ
- batoh do školy a pro volný čas s prostorem pro notebook, dokumenty a osobní věci
- měkká polstrovaná záda z příjemného materiálu
- polstrované, nastavitelné ramenní popruhy ve tvaru S beze švů
  (neřežou do ramen, dobře a pevně sedí na zádech a snadno se s nimi manipuluje)
- kompresní popruhy na dotažení batohu k zádům dítěte, šetří záda
- nastavitelný hrudní popruh
- odnímatelný bederní popruh
- polstrovaná rukojeť příjemná do ruky, poutko na zavěšení batohu
- polstrované dno s nožkami na ochranu proti špíně a vlhku
- prostorná hlavní kapsa poskytující dostatek místa pro knihy
  a složky až do velikosti A4, uzavření na zip
- malá zipová kapsa v prostoru hlavní kapsy pro důležité osobní věci
  (peněženka, klíče, průkazka)
- přední kapsa např. pro doklady, psací potřeby, klíče a různé drobnosti, uzavření na zip
- malá přední kapsa např. na svačinový box, uzavření na zip
- dvě boční kapsy pro láhev na pití
- vnější rozměry: š.29 x h.20 x v.41 cm, objem: 24 l, hmotnost: 900 g, nosnost: 9 kg
- materiál: polyester



Mint Dots
obj. č. 138557

Waterfall Stripes
obj. č. 129483

Blue Pixel
obj. č. 138558

Summer Check Green
obj. č. 138321

Woody Blue
obj. č. 138319

Woody Grey
obj. č. 138318



 sdfsdf

www.facebook.com/coocazoo.cz
www.hama.cz


