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TESTY NA ODDĚLENÍ KVALITY ŠKOLNÍCH AKTOVEK A BATOHŮ
Naším cílem je prodávat výrobky vysoké kvality. Proto se kontrole kvality věnuje celý tým.

-  Z každé dodávky se náhodně vybere určitý počet aktovek, které se podrobují testování.
-  Pokud aktovky neprojdou zkouškami, celá dodávka se zablokuje a nepustí se do distribuce
-  Kromě zátěžových zkoušek probíhají i chemické zkoušky – především klademe důraz na stálost barev a absenci škodlivých materiálů.

1)  Test pevnosti dna aktovky

-  Do aktovky se vloží závaží o hmotnosti 6 kg a aktovka  
  se nechá spadnout 10x z výšky 1 m a 100x z výšky 10 cm

-  Tímto způsobem byly a jsou testovány aktovky Step by Step
  a Baggymax

 

2)  Test pevnosti popruhů aktovek a batohů 

-  Do aktovky se vloží závaží o hmotnosti 10 kg a aktovka se pověsí za rukojeť a nechá se na speciálním přístroji 50 000x zhoupnout.  
  Rukojeť se nesmí utrhnout, nesmí se ani začít třepit, případně praskat ve švu.

-  Do aktovky se vloží závaží o hmotnosti 10 kg a aktovka se pověsí za ramenní popruhy a nechá se na speciálním přístroji 50 000x  
  zhoupnout. Ramenní popruhy se nesmí utrhnout, nesmí se ani začít třepit, případně praskat ve švu.

-  Takto testovány jsou nejenom školní aktovky Step by Step, Baggymax, ale i školní batohy Coocazoo.

3) Test pevnosti rukojeti

-  Jedná se o další test pevnosti rukojeti
-  Rukojeť je táhlem zkoušená tahem o síle 100 Newtonů – 10 kg. Rukojeť aktovky nebo batohu musí tento opakovaný tah vydržet bez  
  změny 5 000x, aniž by se utrhla, začala se třepit nebo praskla ve švu.

-  Takto testovány jsou nejenom školní aktovky Step by Step, Baggymax a Coocazoo

www.hama.cz/znacky/step-by-step/2
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Aktovky HAMA

přehledná jednokomorová aktovka / ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním /
polstrované, nastavitelné popruhy na ramena se švem vedeným v horních partiích středem popruhu,
nezařezávají se do ramen / popruhy doplněné o reflexní plochy pro větší bezpečnost /
dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, důležité pro dokonalé přilnutí aktovky
k zádům dítěte / výškově nastavitelný hrudní popruh / pogumovaná rukojeť příjemná do ruky /
zámek s odrazkou pro větší bezpečnost / prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je určena pro těžší
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti / uvnitř hlavní kapsy je malá zipová 
kapsa na klíče, peněženku, průkazku či jiné osobní věci / ve víku aktovky je fóliová kapsa na rozvrh / izolovaná 
přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje) / dostatečně veliké boční kapsy na lahev s pitím /
stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou / možnost objednat pláštěnku 
obj.č. 25978 / objem: 15 l, hmotnost: 980 g, nosnost: 7 kg, vnější rozměr: h.17 x š.30.5 x v.38 cm

Aktovka zepředu
1. Reflexní prvky pro větší bezpečnost

2. Dostatečně veliké boční kapsy na lahev s pitím

3. Pogumovaná rukojeť příjemná do ruky

4. Zámek s odrazkou pro větší bezpečnost

5. Stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou

Aktovka zezadu
1. Ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním

2. Polstrované, nastavitelné popruhy na ramena se švem vedeným v horních partiích

     středem popruhu, nezařezávají se do ramen

3. Dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, důležité pro dokonalé

    přilnutí aktovky k zádům dítěte

4. Výškově nastavitelný hrudní popruh

Aktovka zevnitř
1. Přehledná jednokomorová aktovka

2. Vnitřní kapsa, která je určena pro těžší předměty (např. učebnice),

    zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnost

3. Malá zipová kapsa na klíče, peněženku, průkazku či jiné osobní věci

4. Fóliová kapsa na rozvrh

5. Přední kapsa s termoizolační vrstvou (pro studené nebo teplé jídlo)

Aktovky HAMA

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

5.

4.
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Dívčí modely 

školních aktovek

Blue dog
obj. č. 183787 

Balet
obj. č. 183789

Jednorožec
obj. č. 183788

Super girl
obj. č. 183790

novinka

novinka

novinka

novinka

NOVÉ MODELY 2019
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Chlapecké modely 

školních aktovek

Gamer
obj. č. 183783

Góól
obj. č. 183785

Space
obj. č. 183784

Dino 1
obj. č. 183786

novinka

novinka

novinka

novinka
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Penály

Super girl
obj. č. 183865

Dino 1
obj. č. 183871

Balet
obj. č. 183867 

Space
obj. č. 183872

Jednorožec
obj. č. 183868 

Blue dog
obj. č. 183869

Góól
obj. č. 183874

Gamer
obj. č. 183875

Penály Hama
- BEZ VYBAVENÍ
- penál s jednou klopou pro ukládání per, tužek, pastelek,
  pravítka, úhloměru, gumy a dalších školních potřeb
- prostor na rozvrh pro rychlý přehled o školním dnu
- 22 poutek na pera a tužky pro maximální uspořádání
- 5 širších poutek na gumu, pravítko, ořezávátko
  a další drobnosti
- uzavření na zip
- vnější rozměr: h.3,5 x š.15 x v.21 cm
- hmotnost: 150 g

chlapecké modely

dívčí modely

novinka

novinka novinka novinka novinka

novinka novinka novinka
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www.hama.cz

Aktovky HAMA

přehledná jednokomorová aktovka / ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním /
polstrované, nastavitelné popruhy na ramena se švem vedeným v horních partiích středem popruhu,
nezařezávají se do ramen / popruhy doplněné o reflexní plochy pro větší bezpečnost /
dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, důležité pro dokonalé přilnutí aktovky
k zádům dítěte / výškově nastavitelný hrudní popruh / pogumovaná rukojeť příjemná do ruky /
zámek s odrazkou pro větší bezpečnost / prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je určena pro těžší
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti / uvnitř hlavní kapsy je malá zipová 
kapsa na klíče, peněženku, průkazku či jiné osobní věci / uvnitř hlavní kapsy je také malá kapsa na mobil /
ve víku aktovky je fóliová kapsa na rozvrh / izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje), 
omyvatelný materiál vyplňuje celou kapsu, snadná údržba / dostatečně veliké boční kapsy na lahev s pitím /
stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou / možnost objednat pláštěnku 
obj.č. 25978 / objem: 18 l, hmotnost: 1 kg, nosnost: 7 kg, vnější rozměr: h.20 x š.30 x v.38 cm

Aktovka zepředu
1. Reflexní prvky pro větší bezpečnost

2. Dostatečně veliké boční kapsy na lahev s pitím

3. Pogumovaná rukojeť příjemná do ruky

4. Zámek s odrazkou pro větší bezpečnost

5. Izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje),

    omyvatelný materiál vyplňuje celou kapsu, snadná údržba

6. Stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou

Aktovka zezadu
1. Ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním

2. Polstrované, nastavitelné popruhy na ramena se švem vedeným v horních partiích

     středem popruhu, nezařezávají se do ramen

3. Dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, důležité pro dokonalé

    přilnutí aktovky k zádům dítěte

4. Výškově nastavitelný hrudní popruh

Aktovka zevnitř
1. Přehledná jednokomorová aktovka

2. Vnitřní kapsa, která je určena pro těžší předměty (např. učebnice),

    zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnost

3. Malá zipová kapsa na klíče, peněženku, průkazku či jiné osobní věci

4. Malá kapsa na mobil

5. Fóliová kapsa na rozvrh

Aktovky HAMA

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.
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6.

5.

5.
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Chlapecké modely 

školních aktovek

Army
obj. č. 139070

Motorka
obj. č. 139073 

Fotbal
obj. č. 139069 

9
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Dívčí modely 

školních aktovek

Discokočka
obj. č. 139075

Holčička
obj. č. 139078
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www.hama.cz

Školní batoh HAMA

mimořádně lehký školní batoh s atraktivními vzory / ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním /
polstrované, nastavitelné popruhy na ramena se švem vedeným v horních partiích středem popruhu,
nezařezávají se do ramen / popruhy doplněné o reflexní plochy pro větší bezpečnost / dotahovací pásky
umístěné v horní části popruhů, důležité pro dokonalému přilnutí batohu k zádům dítěte / výškově
nastavitelný hrudní popruh / pogumovaná rukojeť příjemná do ruky / Prostorná hlavní kapsa s polstrovaným 
dnem a vnitřní kapsou, která je určena pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení 
hmotnosti, uzavření na zip / zipová kapsa pro vel. A4 / zipová kapsa např. na svačinu, ostatní školní pomůcky, 
drobnosti / dostatečně veliké boční kapsy na lahev s pitím / stabilní pogumované dno batohu, ochrana
před vlhkem a špínou / možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978 / objem: 18 l, hmotnost: 0,8 kg,
vnější rozměr: h.18 x š.28 x v.40 cm

Batoh zepředu

1. Reflexní prvky pro větší bezpečnost

2. Dostatečně veliké boční kapsy na lahev s pitím

3. Pogumovaná rukojeť příjemná do ruky

4. Stabilní pogumované dno batohu, ochrana před vlhkem a špínou

Batoh zezadu

1. Ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním

2. Polstrované, nastavitelné popruhy na ramena se švem vedeným v horních partiích

    středem popruhu, nezařezávají se do ramen

3. Dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, důležité pro dokonalé

    přilnutí aktovky k zádům dítěte

4. Výškově nastavitelný hrudní popruh

Batoh zevnitř

1. Prostorná hlavní kapsa s polstrovaným dnem a vnitřní kapsou, která je určena

    pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení

    hmotnosti, uzavření na zip

2. Zipová kapsa pro vel. A4 

3. Zipová kapsa např. na svačinu, ostatní školní pomůcky, drobnosti 

Školní batoh HAMA

1.

1.

2.

2.

3.

4.

4.
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Školní batohy HAMA

Holčička
obj. č. 139091

Fotbal
obj. č. 139082

Kočička
obj. č. 139089

Army
obj. č. 139083

Discokočka
obj. č. 139088

Motorka
obj. č. 139086

chlapecké modely

dívčí modely TRVALE SNÍŽENÁ MOC
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Penály

Kočička
obj. č. 139126

Fotbal
obj. č. 139119 

Discokočka
obj. č. 139125

Motorka
obj. č. 139123

Sova
obj. č. 139130

Holčička
obj. č. 139128 

Dino
obj. č. 139124

Army
obj. č. 139120

Penály Hama
- BEZ VYBAVENÍ
- penál s jednou klopou pro ukládání per, tužek, pastelek,
  pravítka, úhloměru, gumy a dalších školních potřeb
- prostor na rozvrh pro rychlý přehled o školním dnu
- 22 poutek na pera a tužky pro maximální uspořádání
- 5 širších poutek na gumu, pravítko, ořezávátko
  a další drobnosti
- uzavření na zip
- vnější rozměr: h.3,5 x š.15 x v.21 cm
- hmotnost: 150 g

chlapecké modely

dívčí modely
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3-dílné setyFabbyFabby aktovky 

2.

1.

7.

1.
1.

3.

5.

6.

8.

1. Reflexní prvky pro větší  
bezpečnost

2. Po stranách kapsy pro lahev 
na pití

3. Vkusné aplikace

4. Ucho do ruky

5. Měkká postrovaná záda 

6. Nastavitelné polstrované  
popruhy s reflexní plochou  
pro větší bezpečnost

7. Nožky pro lepší stabilitu
a ochranu před vlhkem a špínou

8. Naplněný penál

4.

Pro děti od 1. – 4. třídy

Aktovka 

- měkká polstrovaná záda s větracími drážkami, nastavitelné polstrované popruhy s reflexní plochou pro větší bezpečnost

- textilní rukojeť, zámek s odrazkou pro větší bezpečnost, dvě postranní kapsy pro lahev na pití 

- zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti 

- vnitřní kapsa pro box na svačinu, penál nebo na drobnosti, malá zipová kapsa na drobné, klíče nebo jiné osobní věci

- ve víku aktovky fóliová kapsa na rozvrh, pevné dno, nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou

- dostatek reflexních prvků, aktovka viditelná ze všech stran

- možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978, objem: 18 l, hmotnost: 900 g, nosnost: 7 kg, vnější rozměr: h.17 x š.28 x v.36 cm

- materiál: polyester,

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky

Naplněný penál:

-  značkové tužky (německá zn.Eberhard Faber) - 7 silných trojhranných pastelek s nelámavými tuhami, 12 tenkých pastelek,

   trojhranná tužka, pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, rozvrh hodin, zapínání na zip

www.hama.cz/znacky/step-by-step/ 14



Fabby aktovky 
Pro děti od 1. – 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Delfín
obj. č. 138618 

Královská koruna
obj. č. 139039

Pink star
obj. č. 138626

Drak
obj. č. 139029

Džínový koník
obj. č. 138620

Pavouk
obj. č. 138632

Motýl
obj. č. 138520 

Jednorožec
obj. č. 138518

Dino
obj. č. 138630

Vesmírná loď
obj. č. 138624

Fotbal
obj. č. 138524

novinka novinka
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3-dílné sety

„Ultra lehké  0,65 kg“
TrikkiTrikki aktovky 

2.

1.

1.

1.

2.

3.

5.

6.
1. Reflexní prvky pro větší  
bezpečnost

2. Po stranách kapsy pro lahev 
na pití

3. Vkusné aplikace

4. Ucho do ruky

5. Měkká postrovaná záda 

6. Nastavitelné polstrované  
popruhy s reflexní plochou  
pro větší bezpečnost

4.

Pro děti od 1. – 3. třídy

Aktovka 

- měkká polstrovaná záda s větracími drážkami, nastavitelné polstrované popruhy s reflexní plochou pro větší bezpečnost

- zámek s odrazkou pro větší bezpečnost, 2 postranní kapsy pro lahev na pití

- zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší předměty (učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti

- přední kapsa uvnitř aktovky na penál nebo box na svačinu, malá kapsa např. na drobné, průkazku, klíče; uzavření na zip

- ve víku fóliová kapsa na rozvrch hodin, možnost objednat pláštěnku obj. č. 25978

- pevné dno, nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou, horní část aktovky zajištěna zadrhovadlem

- objem: 18 l, hmotnost 0,65 kg, vnější rozměr: 36 x 28 x 17 cm

Naplněný penál

- značkové pastelky Eberhard Faber – 7 trojhranných pastelek s nelámavými tuhami, 12 tenkých pastelek, tenká trojhranná tužka

- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, rozvrh hodin; zapínání na zip

Pytlík na cvičební pomůcky nebo přezůvky 

- zavírání utáhnutím šňůrky

www.hama.cz/znacky/step-by-step/16



3-dílné sety

„Ultra lehké  0,65 kg“
TrikkiTrikki aktovky 

Pro děti od 1. – 3. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Delfín
obj. č. 138650 

Královská koruna
obj. č. 139041

Džínový koník
obj. č. 138651

Drak
obj. č. 139031 

Pavouk
obj. č. 138653

Dino
obj. č. 138652 

17



SimySimy aktovky 

PAVOUK
obj. č. 129295

„Nízká hmotnost  0,95 kg“
Pro děti od 1.-4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

CannyCanny

TRVALE SNÍŽENÁ CENA

18



www.agr-ev.de

 Space/e-SPACE/Cloud

 Space  e-SPACE Cloud Cloud

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. Náplní tohoto sdružení je certifikace výrobků 

snižující negativní vlivy na záda svých uživatelů.

Dokonalé polstrování zad a výškově i délkově nastavitelné polst-

rované popruhy zaručují zdravý vývoj zad dítěte.

A právě proto byly školní aktovky 

oceněné známkou kvality AGR.

19



aktovky

SPACE 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka
- možnost plynulého výškového nastavení ramenních popruhů pomocí otočného mechanismu uvnitř aktovky, zajišťuje přesné nastavení
  ramenních popruhů přímo na zádech dítěte
- vyměnitelné 3D obrázky – 1 ks na klopě aktovky, 1 ks na přední kapse a ozdobná šňůrka na přední straně aktovky
- přehledná jednokomorová aktovka, ergonomicky tvarovaná záda s měkkým prodyšným polstrováním
- polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře a  pevně sedí a snadno se s nimi manipuluje)
- háčky na popruhu pro zavěšení konců popruhu, dotahovací pásky na ramenním popruhu, slouží k dokonalému přilnutí aktovky k zádům dítěte
- DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A VÝŠKOVĚ A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE,
  PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR
- odnímatelný výškově nastavitelný hrudní popruh, značková přezka YKK, reflexní plochy na všech viditelných stranách aktovky značky ORALITE
  (zepředu, na bocích a ramenních popruzích), dostatečná bezpečnost v šeru a ve tmě
- rukojeť, značkový magnetický uzávěr od firmy FIDLOCK - pro děti snadné otevírání a zavírání aktovky
- izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje), boční kapsy na lahev s pitím, uzavření na zip 
- prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je určena pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti
- stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou
- možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978, objem: 20 l, hmotnost: 1250 g, nosnost: 7 kg, vnější rozměr: h.20 x š.28 x v.37 cm

Unikátní výškově nastavitelné ramenní popruhy. Pro děti od 1. do 4. třídy

Penál:
- značkové tužky (německá zn. Eberhard Faber) - 7 silných 
  trojhranných pastelek s nelámavými tuhami, 12 tenkých 
  trojhranných pastelek, tužka pravítko rovné,
  pravítko trojúhelníkové, guma, 
  dvojité ořezávátko, rozvrh hodin, zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky
- přední kapsa - zapínání na zip

Vyměnitelné 3D obrázky Magic Mags

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Vyměnitelné 3D obrázky

Vyměnitelné 3D obrázky

20



aktovky

SPACE 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

1. Magnetické zavírání. Umožňuje dětem snadné
otevírání a zavírání aktovky prstem jedné ruky.

2. Značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost 
od firmy Oralite

3. Postranní kapsy na lahev na pití, uzavření na zip

4. Vkusné aplikace-odnimatelné a vyměnitelné motivy 
MAGIC MAGS (3-dílný set – 2x 3D obrázek, 1x ozdobná 
šňůrka)

5. Možnost plynulého výškového nastavení ramenních 
popruhů pomocí otočného mechanismu uvnitř aktovky, 
zajišťuje přesné nastavení ramenních popruhů přímo 
na zádech dítěte.

6. Výškově nastavitelný hrudní popruh

7. Bederní pás pro optimální rozložení hmotnosti 
aktovky

8. Dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, 
důležité pro dokonalé přilnutí aktovky k zádům dítěte

9. Ergonomicky tvarovaná záda s měkkým prodyšným 
polstrováním

10. Polstrované nastavitelné popruhy na ramena ve 
tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře se s nimi 
manipuluje)

11. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určená pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné 
rozložení hmotnosti

12. Ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, 
lepší přehled v aktovce

13. Stabilní a vodotěsné dno aktovky

5.

5.

6.

4.

4.

2.

2.

1.

3.
3.

2.

8.

9. 10.

13.

11.

12.

4.

4.

7.

Vyměnitelné 3D obrázky
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aktovky

SPACE 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Unikátní výškově nastavitelné ramenní popruhy. Pro děti od 1. do 4. třídy
Vyměnitelné 3D obrázky

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Třpytivý Motýl
obj. č. 138944

Jednorožec
obj. č. 138941

Vesmírný Pirát
obj. č. 138999

Černý panter
obj. č. 138950
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

PFC Free
PFC Free znamená, že materiál neobsahuje žádné látky zdraví škodlivé.

PFC jsou perfluorované chemikálie, které jsou často používány v outdoorovém průmyslu pro vodoodpudivost textilií. DWR (trvanlivá vodo-

odpudivost) procedury, ve kterých jsou použity, jsou velmi důležité k zabránění saturaci tkaniny. To dovoluje nepromokavým membránám 

fungovat tak, jak mají. Tedy zajistit sucho uživatelům.

U předchozí generace PFC, obecně označované jako C8, bylo před několika lety vědeckými studiemi zjištěno, že některé stopy nečistot 

nebo produktů rozkladu látek C8 vykazují toxikologické vlastnosti (PFOAs a PFOSs) a jsou také perzistentní a bioakumulativní. Perfluorova-

né uhlovodíky nejsou tedy v přírodě rozložitelné a mají nežádoucí vliv na zdraví živočichů, včetně nás lidí.

Z těchto důvodů se látky C8 z fluorovaných uhlovodíků s dlouhými řetězci nahrazují novější generací C6 z fluorovaných uhlovodíků 

s krátkým řetězcem. C6 látky dosahují dobrých výsledků, pokud jde o funkčnost a životnost s výrazně lepším environmentálním dopadem 

ve srovnání s látkami C8.

Dětské volnočasové

batůžky Step by Step    

Školní aktovka

Step by Step Cloud

Školní aktovka

Step by Step e-SPACE

Dětské volnočasové

batůžky Schleich
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aktovky

CLOUD 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka
odlehčená aktovka, hmotnost pouze 990 g, aktovka je vhodná pro děti od 1. do 4. třídy / možnost plynulého výškového nastavení ramenních popruhů 
pomocí otočného mechanismu uvnitř aktovky / zajišťuje přesné nastavení ramenních popruhů přímo na zádech dítěte / vyměnitelné 3D obrázky – 1 ks na 
klopě aktovky, 1 ks na přední kapse a ozdobná šňůrka na přední straně aktovky / odlehčený, odolný a voděodolný materiál - trvale udržitelný a ekologicky 
nezávadný, 100% PCF free / přehledná jednokomorová aktovka, lehká konstrukce ze sklolaminátu drží stabilní tvar aktovky / ergonomicky tvarovaná záda 
s měkkým prodyšným polstrováním / polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře a pevně sedí a snadno 
se s nimi manipuluje) / háčky na popruhu pro zavěšení konců popruhu, dotahovací pásky na ramenním popruhu, slouží k dokonalému přilnutí aktovky k 
zádům dítěte / DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A VÝŠKOVĚ A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE, 
PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step / ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR, odnímatelný výškově nastavitelný hrudní popruh, značková přezka YKK / odnímatelný 
bederní pás s odvětrávací síťkou proti pocení pro optimální rozložení hmotnosti aktovky mezi ramena a bedra / reflexní plochy na všech viditelných 
stranách aktovky (zepředu, na bocích a ramenních popruzích), dostatečná bezpečnost v šeru a ve tmě od německé firmy Regine IQtrim / rukojeť /
značkový magnetický uzávěr od firmy FIDLOCK - pro děti snadné otevírání a zavírání aktovky / izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo 
a nápoje) s odtokovými otvory / dostatečně velké boční kapsy na lahev s pitím s odtokovými otvory / foliová kapsa na rozvrh v klopě aktovky /
v klopě aktovky gumičky pro připevnění penálu, lepší přehled v aktovce a úspora místa / Prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je určena pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti / stabilní  voděodolné dno aktovky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem 
a špínou / možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978 / objem: 19 l, hmotnost: 990 g, nosnost: 7 kg, vnější rozměr: h.20 x š.28 x v.37,5 cm

Unikátní výškově nastavitelné ramenní popruhy. Pro děti od 1. do 4. třídy

Penál:
- značkové tužky (německá zn. Eberhard Faber) - 7 silných 
  trojhranných pastelek s nelámavými tuhami, 12 tenkých 
  trojhranných pastelek, tužka pravítko rovné, pravítko 
  trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, rozvrh hodin, 
  zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky
- přední kapsa - zapínání na zip

Vyměnitelné 3D obrázky Magic Mags

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Vyměnitelné 3D obrázky

Vyměnitelné 3D obrázky
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aktovky

CLOUD 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

1. Magnetické zavírání. Umožňuje dětem snadné
otevírání a zavírání aktovky prstem jedné ruky

2. Značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost

3. Postranní kapsy pro lahev na pití, uzavření na zip

4. Vkusné aplikace-odnimatelné a vyměnitelné motivy 
MAGIC MAGS (třídilná sada-2x 3D obrázek, 1x ozdob-
ná šňůrka)

5. Možnost plynulého výškového nastavení ramenních 
popruhů pomocí otočného mechanismu uvnitř aktovky, 
zajišťuje přesné nastavení ramenních popruhů přímo 
na zádech dítěte.

6. Výškově nastavitelný hrudní popruh

7. Bederní pás pro optimální rozložení hmotnosti 
aktovky

8. Dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, 
důležité pro dokonalé přilnutí aktovky k zádům dítěte

9. Ergonomicky tvarovaná záda s měkkým prodyšným 
polstrováním

10. Polstrované nastavitelné popruhy na ramena ve 
tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře se s nimi 
manipuluje)

11. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určená pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné 
rozložení hmotnosti

12. Ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, 
lepší přehled v aktovce

13. Naplněný penál

14. Stabilní a voděodolné dno

5.

5.

6.

4.

4.

2.

2.

1.

3.
3.

2.

8.

9. 10.

13.

14.

11.

12.

4.

4.

7.

Vyměnitelné 3D obrázky

25



aktovky

CLOUD 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Unikátní výškově nastavitelné ramenní popruhy. Pro děti od 1. do 4. třídy
Vyměnitelné 3D obrázky

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Pegas
obj. č. 183690 

Jednorožec
obj. č. 183689 

Vesmírná loď
obj. č. 183687

Černý panter
obj. č. 183688

26



aktovky

e-SPACE 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka
jednoduchým stisknutím tlačítka lze ELEKTRONICKY NASTAVIT BEDERNÍHO POPRUH tak, aby byla aktovka na zádech upevněná a vycentrovaná. Tímto 
se optimalizuje rozložení hmotnosti aktovky mezi ramena a kyčelní kost (šetří záda). Bederní popruh je odnímatelný / možnost plynulého výškového / 
nastavení ramenních popruhů pomocí otočného mechanismu uvnitř aktovky, zajišťuje přesné nastavení ramenních popruhů přímo na zádech dítěte /
vyměnitelné 3D obrázky – 1 ks na klopě aktovky, 1 ks na přední kapse a ozdobná šňůrka na přední straně aktovky / přehledná jednokomorová aktovka /
ergonomicky tvarovaná záda s měkkým prodyšným polstrováním / polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, 
dobře a pevně sedí a snadno se s nimi manipuluje) / háčky na popruhu pro zavěšení konců popruhu / dotahovací pásky na ramenním popruhu, slouží 
k dokonalému přilnutí aktovky k zádům dítěte / DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A VÝŠKOVĚ A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY 
ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE, PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR / odnímatelný výškově nastavitelný hrudní 
popruh, značková přezka YKK / reflexní plochy na všech viditelných stranách aktovky značky ORALITE (zepředu, na bocích a ramenních popruzích), 
dostatečná bezpečnost v šeru a ve tmě / rukojeť / značkový magnetický uzávěr od firmy FIDLOCK - pro děti snadné otevírání a zavírání aktovky / izolovaná 
přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje) / boční kapsy na lahev s pitím, uzavření na zip / prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je 
určena pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti / stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu a ochranu 
před vlhkem a špínou / možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978 / objem: 20 l, hmotnost: 1450 g, nosnost: 7 kg, vnější rozměr: h.20 x š.28 x v.37 cm

Elektronicky nastavitelný bederní popruh

Unikátní výškově nastavitelné ramenní popruhy. Pro děti od 1. do 4. třídy

Penál:
- značkové tužky (německá zn. Eberhard Faber) - 7 silných 
  trojhranných pastelek s nelámavými tuhami,
  12 tenkých trojhranných pastelek, tužka pravítko rovné,
  pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, rozvrh 
  hodin, zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky
- přední kapsa - zapínání na zip

Vyměnitelné 3D obrázky Magic Mags

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Vyměnitelné 3D obrázky
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aktovky

e-SPACE 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

1. Magnetické zavírání. Umožňuje dětem snadné oteví-
rání a zavírání aktovky prstem jedné ruky.

2. Značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost 
od firmy Oralite

3. Postranní kapsy na lahev na pití, uzavření na zip

4. Izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé 
nápoje)

5. Vkusné aplikace-odnimatelné a vyměnitelné motivy 
MAGIC MAGS (3-dílný set – 2x 3D obrázek, 1x ozdobná 
šňůrka)

6. Možnost plynulého výškového nastavení ramenních 
popruhů pomocí otočného mechanismu uvnitř aktovky, 
zajišťuje přesné nastavení ramenních popruhů přímo 
na zádech dítěte.

7. Výškově nastavitelný hrudní popruh

8. Elektronicky nastavitelný bederní pás pro optimální 
rozložení hmotnosti aktovky

9. Dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, 
důležité pro dokonalé přilnutí aktovky k zádům dítěte

10. Ergonomicky tvarovaná záda s měkkým prodyšným 
polstrováním

11. Polstrované nastavitelné popruhy na ramena ve 
tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře se s nimi 
manipuluje)

12. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určená pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné 
rozložení hmotnosti

13. Ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, 
lepší přehled v aktovce

14. Stabilní a voděodolné dno aktovky

7.

6.

6.

5.

2.

2.

4.

1.

3.
3.

2.

9.

11. 10.

14.

12.

13.

5.

5.

8.

8.

Vyměnitelné 3D obrázky
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aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

Vyměnitelné 3D obrázky

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Vesmírná loď
obj. č. 183691

Černý panter
obj. č. 183692

Jednorožec
obj. č. 183693 

Černý panter
obj. č. 183694 

e-SPACE 5-dílné sety

Unikátní výškově nastavitelné ramenní popruhy. Pro děti od 1. do 4. třídy

Elektronicky nastavitelný bederní popruh
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3D obrázky

MAGIC MAGS
MAGIC MAGS 3-dílný set

Pro děti od 1.-4. třídy

Vyměnitelné obrázky k aktovkám SPACE

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Koníci
obj. č. 139006

Třpytivý motýl
obj. č. 139003

Delfíni
obj. č. 139004

Popstar
obj. č. 139008

Drak
obj. č. 139014

Jednorožec
obj. č. 139005

Fotbal
obj. č. 139010 

 Traktor
obj. č. 139013

 Vesmírný pirát
obj. č. 139012

Černý panter
obj. č. 139011
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3D obrázky

MAGIC MAGS
MAGIC MAGS FLASH

Pro děti od 1.-4. třídy

Vyměnitelné blikající obrázky k aktovkám SPACE

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Delfín
obj. č. 139193

Srdce
obj. č. 139194

Drak
obj. č. 139196 

Vesmírný pirát
obj. č. 139197 
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www.agr-ev.de

  2v1

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. Náplní tohoto sdružení je certifikace výrobků 

snižující negativní vlivy na záda svých uživatelů.

Dokonalé polstrování zad a výškově i délkově nastavitelné polst-

rované popruhy zaručují zdravý vývoj zad dítěte.

A právě proto byly školní aktovky 

oceněné známkou kvality AGR.
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aktovky / batohy

2V12V1aktovka a batoh v jednom

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka
- 2v1 aktovka a batoh v jednom, aktovka která se stává batohem snadným vyjmutím bočních a čelních zpevňujících šablon
- šablony s dětskými motivy, písmeny a číslicemi, možnost plynulého výškového nastavení ramenních popruhů pomocí otočného mechanismu uvnitř 
  aktovky, zajišťuje přesné nastavení ramenních popruhů přímo na zádech dítěte
- přehledná jednokomorová aktovka, ergonomicky tvarovaná záda s měkkým prodyšným polstrováním
- polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře a pevně sedí a snadno se s nimi manipuluje)
- háčky na popruhu pro zavěšení konců popruhu, dotahovací pásky na ramenním popruhu, slouží k dokonalému přilnutí aktovky k zádům dítěte
- DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A VÝŠKOVĚ A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE,
  PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step, ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR
- odnímatelný výškově nastavitelný hrudní popruh, značková přezka YKK
- reflexní plochy na všech viditelných stranách aktovky značky ORALITE (zepředu, na bocích a ramenních popruzích),
  dostatečná bezpečnost v šeru a ve tmě
- rukojeť, značkový magnetický uzávěr od firmy FIDLOCK - pro děti snadné otevírání a zavírání aktovky
- izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje), boční kapsy na lahev s pitím, uzavření na zip 
- prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je určena pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti
- stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou
- možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978
- objem: 19 l, hmotnost: 1180 g, nosnost: 7 kg, vnější rozměr: h.21 x š.29,5 x v.37,5 cm

Unikátní systém výškově nastavitelných ramenních popruhů. Pro děti od 1. do 4. třídy

Penál:
- značkové tužky (německá zn. Eberhard Faber) - 7 silných 
  trojhranných pastelek s nelámavými tuhami,
  12 tenkých trojhranných pastelek, tužka pravítko 
  rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, 
  dvojité ořezávátko, rozvrh hodin, zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky
- přední kapsa - zapínání na zip

www.hama.cz/znacky/step-by-step/
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aktovky / batohy

2V12V1aktovka a batoh v jednom

Pro děti od 1.-4. třídy

Unikátní systém výškově nastavitelných ramenních popruhů. Pro děti od 1. do 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

1. Magnetické zavírání. Umožňuje dětem snadné otevírání 
a zavírání aktovky prstem jedné ruky.

2. Vkusné aplikace

3. Značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost 
od firmy Oralite

4. Postranní kapsy na lahev na pití, uzavření na zip

5. Výškově nastavitelný hrudní popruh

6. Bederní pás pro optimální rozložení hmotnosti aktovky

7. Aktovka se stává batohem snadným vyjmutím bočních 
a čelních zpevňujících šablon

8. Možnost plynulého výškového nastavení ramenních 
popruhů pomocí otočného mechanismu uvnitř aktovky, 
zajišťuje přesné nastavení ramenních popruhů přímo na 
zádech dítěte

9. Dotahovací pásky umístěné v horní části popruhů, 
důležité pro dokonalé přilnutí aktovky k zádům dítěte

10. Ergonomicky tvarovaná záda s měkkým prodyšným 
polstrováním

11. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určená pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné 
rozložení hmotnosti

12. Izolovaná přední kapsa (pro studené a teplé nápoje)

13. Nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem 
a špínou

14. Naplněný penál

5.

6.

2.

1.

3.

3.

9.

10.

13.

11.

12.

7.

4.4.

8.
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aktovky / batohy

2v12v1aktovka a batoh v jednom

Pro děti od 1.-4. třídy

Unikátní systém výškově nastavitelných ramenních popruhů. Pro děti od 1. do 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Policie
obj. č. 138499

T-Rex
obj. č. 129851

 Pegas
obj. č. 129845

Jednorožec
obj. č. 129837

TRVALÁ SLEVA
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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. Náplní tohoto sdružení je certifikace výrobků 

snižující negativní vlivy na záda svých uživatelů.

Dokonalé polstrování zad a délkově nastavitelné polstrované 

popruhy zaručují zdravý vývoj zad dítěte.

A právě proto byly školní aktovky 

oceněné známkou kvality AGR.

Light/Light 2
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„Nízká hmotnost  0,9 kg“
Pro děti od 1.- 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Aktovka
- ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním
- lehká konstrukce drží stabilní tvar aktovky
- polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S (nezařezávají 
  se do ramen, dobře a pevně sedí a snadno se s nimi manipuluje)
- popruhy doplněné o značkové reflexní plochy
  pro větší bezpečnost, značka ORALITE
- odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK
- DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A DÉLKOVĚ 
  NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ   
  ZAD DÍTĚTE, PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step
  ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR
- rukojeť, příjemná do ruky
- značkový magnetický uzávěr od firmy FIDLOCK - 
  pro děti snadné otevírání a zavírání aktovky
- izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje)
- boční kapsy na lahev s pitím
- prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je určena pro těžší 
  předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné
  rozložení hmotnosti
- ve víku aktovky fóliová kapsa na rozvrh hodin
- stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu
  a ochranu před vlhkem a špínou
- možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978
- objem: 18 l, hmotnost: 0,9 kg, vnější rozměr: h.21 x š.29 x v.37,5 cm

LIGHT 2 aktovky

LIGHT 2 aktovky 4-dílné sety

Penál:
- značkové tužky (německá zn. Ebehard Faber) - 7 silných trojhranných pastelek
  s nelámavými tuhami, 12 tenkých trojhranných pastelek, tužka
- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, rozvrh hodin
- zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky, přední kapsa - zapínání na zip
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„Nízká hmotnost  0,9 kg“
Pro děti od 1.- 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

LIGHT 2 aktovky

LIGHT 2 aktovky 4-dílné sety

1.

2.

3.

11.

9.

8.

3.

4.

5.
6.

7.

10.

1. Magnetické zavírání. Umožňuje dětem snadné otevírání
a zavírání aktovky prstem jedné ruky 

2. Vkusné aplikace

3. Značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost od firmy 
    Oralite

4. Ergonomicky tvarovaná záda s dokonalým  
    polstrováním zaručuje zdravý vývoj zad dítěte 
    a právě proto byly školní aktovky Step by Step  
    oceněné známkou kvality AGR. 

5. Odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK

6. Nastavitelné ramenní popruhy pro pohodlné   
    nošení. Na vnitřní straně popruhů zesílené polstrování 
    beze švu, popruhy tak neřežou do krku a ramenou.

7. Možnost dokoupení bederního popruhu, obj.č. 119886

8. Izolovaná přední kapsa
    (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje)

9. Nožky pro lepší stabilitu a ochranu
    před vlhkem a špínou

10. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena
      pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak 
      rovnoměrné rozložení hmotnosti

11. Naplněný penál
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„Nízká hmotnost  0,9 kg“
Pro děti od 1.- 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

LIGHT 2 aktovky

LIGHT 2 aktovky 4-dílné sety

Srneček
obj. č. 139215

Fotbal
obj. č. 139137

Pegas
obj. č. 138505

Robot
obj. č. 139216

novinka

novinka

novinka

novinka
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„Nízká hmotnost  0,9 kg“
Pro děti od 1.- 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

LIGHT 2 aktovky

LIGHT 2 aktovky 4-dílné sety

Drak
obj. č. 138964

Delfíni
obj. č. 138502 

Černý panter
obj. č. 138510

Traktor
obj. č. 138963
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„Nízká hmotnost  0,9 kg“
Pro děti od 1.- 4. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

LIGHT 2 aktovky

LIGHT 2 aktovky 4-dílné sety

Popstar
obj. č. 138507

Jednorožec
obj. č. 138503

Třpytivý motýl
obj. č. 138961

Vesmírný Pirát
obj. č. 138511
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„Nízká hmotnost  0,9 kg“
Pro děti od 1.- 3. třídy

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Aktovka
- ergonomicky tvarovaná záda s měkkým polstrováním
- lehká konstrukce drží stabilní tvar aktovky
- polstrované, nastavitelné popruhy na ramena 
- popruhy doplněné o značkové reflexní plochy
  pro větší bezpečnost, značka Reflexite
- odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK
- DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A DÉLKOVĚ 
  NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ   
  ZAD DÍTĚTE, PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step
  ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR
- rukojeť, příjemná do ruky
- značkový magnetický výškově nastavitelný uzávěr od firmy FIDLOCK - 
  pro děti snadné otevírání a zavírání  batohu
- izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje)
- rozšířitelné boční kapsy na lahev s pitím nebo na drobnosti, 
  uzavření na zip
- prostorná hlavní kapsa s vnitřní kapsou, která je určena pro těžší 
  předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné
  rozložení hmotnosti
- ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu,
  lepší přehled v aktovce 
- stabilní dno aktovky s nožkami pro lepší stabilitu
  a ochranu před vlhkem a špínou
- možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978
- objem: 18 l, hmotnost: 0,9 kg, vnější rozměr: h.22 x š.33 x v.35,5 cm, 
  vnitřní rozměr: h.20 x š.29 x v.33 cm

Light aktovky

Light aktovky 4-dílné sety

Penál:
- značkové tužky (německá zn.Lamy) - 7 silných trojhranných pastelek
  s nelámavými tuhami, 12 tenkých trojhranných pastelek, tužka
- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, rozvrh hodin
- zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky, přední kapsa - zapínání na zip
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Nízká hmotnost  0,90 kg“
Pro děti od 1.- 3. třídy

Koníci  
obj. č. 129839

Light aktovky

Light aktovky 4-dílné sety

Srneček
obj. č. 129079

Country Flower
obj. č. 129847 

TRVALÁ SLEVA
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www.agr-ev.de

TOUCH 2 FLASH TOUCH 2 TOUCH

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. Náplní tohoto sdružení je certifikace výrobků 

snižující negativní vlivy na záda svých uživatelů.

Dokonalé polstrování zad a délkově nastavitelné polstrované 

popruhy zaručují zdravý vývoj zad dítěte.

A právě proto byly školní aktovky 

oceněné známkou kvality AGR.
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

TOUCH 2 FLASH
aktovky

TOUCH 2 FLASH 4-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka
zvláštností aktovky je blikací obrázek, který se aktivuje pohybem aktovky / obrázky malých delfínků, které se pohybem aktovky rozsvítí, uhranou každé 
školačce / díky blikacímu obrázku je dítě lépe viditelné v silničním provozu / uvnitř aktovky (na zadní straně) speciální kapsa uzavření na zip pro uložení 
pouzdra s bateriemi / napájení: 3 ks AA baterií uložené v pouzdru s bezpečnostním zavíráním / senzor pohybu v aktovce zabezpečí, že se aktovka 
automaticky vypne, pokud není v pohybu / blikací obrázek je umístěný na klopě aktovky / napájení: 3 ks AA baterií uložené v pouzdru s bezpečnostním 
zavíráním / uvnitř aktovky speciální kapsa uzavření na zip pro uložení pouzdra s bateriemi / nastavitelné popruhy na ramena / Anatomic Air System - 
ergonomicky tvarovaná záda / Mesh Back Cooling System - polstrování zad z příjemného prodyšného materiálu s ventilačními drážkami pro optimální 
cirkulaci vzduchu / lehká konstrukce drží stabilní tvar aktovky / polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, 
dobře a pevně sedí a snadno se s nimi manipuluje) / odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK / DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A DÉLKOVĚ 
NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE, PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR /
značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost, značka Oralite / vyztužená textilní rukojeť, příjemná do ruky / značkový magnetický uzávěr, značka Fidlock /
izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje) / rozšířitelné boční kapsy na lahev s pitím nebo na drobnosti, uzavření na zip /
přehledná jednokomorová aktovka / ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, lepší přehled v aktovce a správné zatížení aktovky, šetří záda dítěte /
zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti / uvnitř aktovky karabina 
na klíče / možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978 / nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou / objem hlavní kapsy: 16,5 l, hmotnost: 
1280 g, nosnost: 10 kg, vnější rozměr: 33 x 23.5 x 38.5 cm, vnitřní rozměr: 27 x 17 x 30 cm

Penál:
- značkové tužky (německá zn. Eberhard Faber) - 7 silných 
  trojhranných pastelek s nelámavými tuhami, 12 tenkých   
  trojhranných pastelek, tužka
- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité 
  ořezávátko, rozvrh hodin
- zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Vak na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky, přední kapsa - zapínání na zip
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

1. Polykarbonátový skelet drží stabilní tvar aktovky

2. Magnetický uzávěr, snadná obsluha

3. Značkové  reflexní prvky pro větší bezpečnost

4. Vkusné 3D aplikace

5. Blikací obrázek

6. Po stranách rozšiřitelné kapsy

7. Pohodlné ucho do ruky

8. Izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo  
a nápoje)

9. Nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem  
a špínou

10. Ergonomicky tvarovaná záda s dokonalým  
polstrováním zaručuje zdravý vývoj zad dítěte 
a právě proto byly školní aktovky Step by Step  
oceněné známkou kvality AGR. 

11. Mesh Back Cooling System - polstrování zad  
z příjemného prodyšného materiálu s ventilačními 
drážkami pro optimální cirkulaci vzduchu 

12. Délkově nastvitelné polstrované popruhy na rame-
na ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře a pevně 
sedí a snadno se s nimi manipuluje)

13. Odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK

14. Ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, 
lepší přehled v aktovce

15. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné 
rozložení hmotnosti

7.

5.

3.

6.

4.

2.

1.

4.

9.

11.

14.

15.

12.
10.

13.6.

8.

TOUCH 2 FLASH

TOUCH 2 FLASH 4-dílné sety
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

Jednorožec
obj. č. 139210

Drak
obj. č. 139213 

novinka novinka

TOUCH 2 FLASH

TOUCH 2 FLASH 4-dílné sety

Třpytivý motýl
obj. č. 139131

novinka
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

Černý panter
obj. č. 139135

Vesmírná loď
obj. č. 139136

novinka

novinka

TOUCH 2 FLASH

TOUCH 2 FLASH 4-dílné sety

Delfín
obj. č. 139132

novinka
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

TOUCH 2

aktovky

TOUCH 2 4-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka

přehledná jednokomorová aktovka, kde se vejde vše potřebné pro školní den od pastelek až po oblečení na tělocvik / Anatomic Air System 

- ergonomicky tvarovaná záda / Mesh Back Cooling System - polstrování zad z příjemného prodyšného materiálu s ventilačními drážkami 

pro optimální cirkulaci vzduchu  / lehká konstrukce drží stabilní tvar aktovky / polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S 

(nezařezávají se do ramen, dobře a pevně sedí a snadno se s nimi manipuluje) / popruhy doplněné o značkové reflexní plochy pro větší 

bezpečnost, značka Reflexite / odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK / DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ 

POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE, PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR / vyztužená 

textilní rukojeť, příjemná do ruky / značkový magnetický uzávěr od firmy FIDLOCK - pro děti snadné otevírání a zavírání aktovky / izolovaná 

přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje) / rozšířitelné boční kapsy na lahev s pitím nebo na drobnosti, uzavření na zip / uvnitř 

aktovky karabina na klíče / ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, lepší přehled v aktovce / zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena 

pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti / možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978 / nožky pro lepší 

stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou / objem: 21 l, hmotnost: 1,2 kg, nosnost: 10 kg, vnější rozměr: h.23,5 x š.33 x v.38,5 cm, vnitřní 

rozměr: h.17 x š.28 v.35,5 cm

Penál:

- značkové tužky (německá zn. Eberhard Faber) - 7 silných 

  trojhranných pastelek s nelámavými tuhami, 12 tenkých   

  trojhranných pastelek, tužka

- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité 

  ořezávátko, rozvrh hodin

- zapínání na zip

Pouzdro:

- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...

- zapínání na zip

Vak na cvičební úbor nebo přezůvky:

- zavírání utáhnutím šňůrky, přední kapsa - zapínání na zip
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www.hama.cz/znacky/step-by-step/

aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

1. Polykarbonátový skelet drží stabilní tvar aktovky

2. Magnetický uzávěr, snadná obsluha

3. Značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost

4. Po stranách rozšiřitelné kapsy

5. Vkusné 3D aplikace

6. Izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo 
a nápoje)

7. Ergonomicky tvarovaná záda s dokonalým  
polstrováním zaručuje zdravý vývoj zad dítěte 
a právě proto byly školní aktovky Step by Step  
oceněné známkou kvality AGR. 

8. Délkově nastvitelné polstrované popruhy na ramena 
ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře a pevně 
sedí a snadno se s nimi manipuluje)

9. Odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK

10. Nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem  
a špínou

11. Ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, 
lepší přehled v aktovce

12. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné 
rozložení hmotnosti

10.

3.

4.

5.

2.

1.

3.

3.

6.

9.

11.

12.

8.

7.

4.

TOUCH 2
TOUCH 2 4-dílné sety
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aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

Jednorožec
obj. č. 138927

Popstar
obj. č. 138932 

Pegas
obj. č. 138928

Motýl
obj. č. 138930 

novinka

novinka

novinka

novinka

TOUCH 2
TOUCH 2 4-dílné sety
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aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

Traktor
obj. č. 138936

Černý panter
obj. č. 138937

novinka novinka

TOUCH 2
TOUCH 2 4-dílné sety

Fotbal
obj. č. 138934

Vesmírný pirát
obj. č. 138935

novinka novinka
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aktovky
Pro děti od 1.-4. třídy

TOUCH 2
TOUCH 2 4-dílné sety

Srneček
obj. č. 139207

Robot
obj. č. 139208

Drak
obj. č. 138938

novinka

novinka

novinka
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aktovky

TouchTouch 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka
- Anatomic Air System - ergonomicky tvarovaná záda
- Mesh Back Cooling System - polstrování zad z příjemného prodyšného materiálu s ventilačními drážkami pro optimální cirkulaci vzduchu 
- lehká konstrukce drží stabilní tvar aktovky
- polstrované, nastavitelné popruhy na ramena ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře a pevně sedí a snadno se s nimi manipuluje)
- popruhy doplněné o značkové reflexní plochy pro větší bezpečnost, značka Reflexite
- odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK
- DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE,  
  PROTO ŠKOLNÍ AKTOVKY Step by Step ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR
- vyztužená textilní rukojeť, příjemná do ruky
- kovový zámek s odrazkou, reflexní prvky pro větší bezpečnost značky REFLEXITE
- izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje)
- rozšířitelné boční kapsy na lahev s pitím nebo na drobnosti, uzavření na zip
- uvnitř aktovky karabina na klíče
- ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, lepší přehled v aktovce 
- zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení hmotnosti
- možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978
- nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou
- objem: 20 l, hmotnost: 1,2 kg, vnější rozměr: h.23,5 x š.33 x v.38,5 cm, vnitřní rozměr: h.17 x š.27 v.30 cm

Penál:
- značkové tužky (německá zn.Lamy) - 7 silných trojhranných  
  pastelek s nelámavými tuhami, 12 tenkých trojhranných  
  pastelek, tužka
- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité  
  ořezávátko, rozvrh hodin
- zapínání na zip

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky, přední kapsa - zapínání na zip

Peněženka:
- velká vnitřní přihrádka na bankovky, malé vnitřní přihrádky  
  na karty
- vnější kapsa  na drobné, zapínání na zip
- kroužek na klíče, šňůrka na krk
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aktovky

TouchTouch 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

8.

1. Polykarbonátový skelet drží stabilní tvar aktovky

2. Značkové reflexní prvky pro větší bezpečnost 
od firmy Reflexite

3. Po stranách rozšířitelné kapsy pro lahev na pití

4. Vkusné 3D aplikace

5. Ergonomicky tvarovaná záda s dokonalým  
polstrováním zaručuje zdravý vývoj zad dítěte 
a právě proto byly školní aktovky Step by Step  
oceněné známkou kvality AGR. 

6. Mesh Back Cooling System - polstrování zad  
z příjemného prodyšného materiálu s ventilačními 
drážkami pro optimální cirkulaci vzduchu 

7. Délkově nastvitelné polstrované popruhy na ramena 
ve tvaru S (nezařezávají se do ramen, dobře a pevně 
sedí a snadno se s nimi manipuluje)

8. Odnímatelný hrudní popruh, značková přezka YKK

9. Možnost dokoupení bederního popruhu, obj.č. 
119886

10. Izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé 
jídlo a nápoje)

11. Nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem  
a špínou

12. Ve víku aktovky gumičky pro připevnění penálu, 
lepší přehled v aktovce

13. Zadní přihrádka uvnitř aktovky je určena pro těžší 
předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné 
rozložení hmotnosti

14. Naplněný penál

6.

7.

5.

3.

2.

4.

2.

1.

3.

9.
10.

11.

14.

12.

13.
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aktovky

TouchTouch 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Popstar
obj. č. 138493

Racer
obj. č. 129587

Delfíni
obj. č. 129280

American truck
obj. č. 119701
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Koníci
obj. č. 129838 

Jednorožec
obj. č. 129090

aktovky

TouchTouch 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Country Flower
obj. č. 129846
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aktovky

TouchTouch 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Černý panter
obj. č. 119698

Motýl
obj. č. 129071 

Srneček
oobj. č. 129078 
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aktovky

TRVALÁ SLEVA

Touch
Touch 5-dílné sety

Pro děti od 1.-4. třídy

Aktovka
- voděodolný povrch
- Anatomic Air System - ergonomicky tvarovaná záda
- Mesh Back Cooling System - polstrování z příjemného prodyšného materiálu
- lehký laminátový profil drží stabilní tvar aktovky
- nastavitelné popruhy na ramena
- vyztužená textilní rukojeť, příjemná do ruky
- kovový zámek s odrazkou, reflexní prvky pro větší bezpečnost
- izolovaná přední kapsa (pro studené nebo teplé jídlo a nápoje)
- karabina na klíče 
- možnost objednat pláštěnku obj.č. 25978
- nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou
- objem: 19 l, hmotnost: 1,16 kg
- vnější rozměr: h.23,5 x š.33 x v.36,5 cm
- vnitřní rozměr: h.17 x š.28 v.35,5 cm

Penál:
- značkové tužky (zn.Lyra - made in Germany) - 7 silných pastelek  
  s nelámavými tuhami, 12 tenkých pastelek, tužka
- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, 
  rozvrh hodin
- zapínání na zip, hmotnost: 350 g
- vnější rozměr: 18.5 x 12.5 x 3 cm

Pouzdro:
- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...
- zapínání na zip, hmotnost: 65 g, vnější rozměr: 21 x 6.5 x 8 cm

Peněženka:
- velká vnitřní přihrádka na bankovky, malé vnitřní přihrádky na karty
- vnější kapsa  na drobné, zapínání na zip
- kroužek na klíče, šňůrka na krk
- hmotnost: 60 g, vnější rozměr: 13.5 x 10.5 x 1.5 cm

Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:
- zavírání utáhnutím šňůrky, přední kapsa - zapínání na zip
- jednoduché upevnění na aktovku
- hmotnost: 130 g, vnitřní rozměr: 31 x 37.5 cm

Květiny
obj. č. 102864

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. Náplní tohoto sdružení je certifikace výrobků 

snižující negativní vlivy na záda svých uživatelů.

Dokonalé polstrování zad a délkově nastavitelné polstrované 

popruhy zaručují zdravý vývoj zad dítěte.

A právě proto byly školní aktovky 

oceněné známkou kvality AGR.
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5-dílný set obsahuje: aktovku, plný penál, pouzdro, peněženku, pytlík 

na cvičební úbor nebo přezůvky 

LED aktovky

TouchTouch 5-dílné sety
Pro děti od 1.-4. tříd

y

Umístění baterií v aktovce:

3 možnosti LED 
osvětlení

Tlačítko pro aktivaci LED  
osvětlení

blikačka-rýchly interval

blikačka-pomalý interval

stále světlo

Květiny
obj. č. 102923

Nabíjačka
zdarma  

1. Kovový zámek  
s odrazkou

2. Reflexní prvky  
pro větší bezpečnost

3. LED osvětlení
 
4. Dvě boční kapsy 

5. Vkusné 3D aplikace

6. Anatomic Air System: Ergonomicky tvarovaná  
záda s dokonalým polstrováním zaručuje zdravý  
vývoj zad dítěte a právě proto byly školní aktovky  
Step by Step oceněné známkou kvality AGR

7. Mesh Back Cooling System - polstrování zad 
z příjemného prodyšného materiálu s ventilačními drážkami 
pro optimální cirkulaci vzduchu 

8. Nastavitelné ramenní popruhy s měkkým polstrováním

5.

6.2.

1.3.

7.

3.

4.

3.

4.

8.

Nejenom pasivní reflexní plochy, ale AKTIVNÍ SVĚTLO

TRVALÁ SLEVA

- baterie bezpečně uložené v pouzdře,
  v kapse uvnitř aktovky
- kapsa uzavřená na zip
- napájení: 3 ks AA baterie

60



www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Flexline
Flexline

Pro děti od 1.-4. třídy

Batohy 5-dílné sety

Batoh:

- polstrování zad z příjemného prodyšného materiálu s ventilačními  

  drážkami pro optimální cirkulaci vzduchu 

- Easy Adjust System: variabilní nastavení výšky ramenních popruhů

- nastavitelné, anatomicky tvarované ramenní popruhy s odnímatelným  

  hrudním popruhem, značková přezka YKK

- bederní popruh pro pohodlné nošení  a rozložení zátěže zad

- DOKONALÉ POLSTROVÁNÍ ZAD A DÉLKOVĚ NASTAVITELNÉ  

  POLSTROVANÉ POPRUHY ZARUČUJÍ ZDRAVÝ VÝVOJ ZAD DÍTĚTE,  

  PROTO ŠKOLNÍ BATOHY FLEXLINE ZÍSKALY CERTIFIKÁT AGR

- značkový reflexní materiál pro větší bezpečnost od firmy REFLEXITE

- značkový magnetický výškově nastavitelný uzávěr od firmy  

  FIDLOCK -  pro děti snadné otevírání a zavírání  batohu

- vyztužená textilní rukojeť, příjemná do ruky

- dvě prostorné boční kapsy na lahev s pitím, penál nebo box  

  na svačinu, zapínání na zip

- prostorná přední kapsa, zapínání na zip

- uvnitř rozvrh ve víku, karabina na klíče a malá kapsa na zip

- uvnitř dvě zadní přihrádky s jistící gumičkou jsou určeny pro těžší  

  předměty (např. učebnice), zajistí se tak rovnoměrné rozložení 

- horní část batohu zajištěna zdrhovadlem

- nožky pro lepší stabilitu a ochranu před vlhkem a špínou

- objem: 18 l, hmotnost: 1,18 g, vnější rozměr: h.22 x š.31 x v.39 cm,  

  vnitřní rozměr: h.21 x š.27 v.38 cm

Penál:

-  značkové tužky (německá zn.Lamy) - 7 silných trojhranných pastelek  

   s nelámavými tuhami, 12 tenkých trojhranných pastelek, tužka

- pravítko rovné, pravítko trojúhelníkové, guma, dvojité ořezávátko, rozvrh  

  hodin

- zapínání na zip

 
Pouzdro:

- pro školní pomůcky např. pera, tužky, nůžky ...

- zapínání na zip

 
Pytlík na cvičební úbor nebo přezůvky:

- zavírání utáhnutím šňůrky, přední kapsa - zapínání na zip

Peněženka:

- velká vnitřní přihrádka na bankovky, malé vnitřní přihrádky na karty

- vnější kapsa  na drobné, zapínání na zip

- kroužek na klíče, šňůrka na krk

 Truck
obj. č. 103146

TRVALÁ SLEVA
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TouchTouch Sportovní tašky
a příslušenství

KOLOUŠEK
obj. č. 129082

KVĚTINY
obj. č. 102881 

Hrudní popruh
obj. č. 102426 

Hrudní popruh SbS
obj. č. 139272 / MOC s DPH: 159,-

MOC bez DPH: 130,-
Dealerská cena bez DPH: 91,-

Bederní popruhh
obj. č. 119886 

Desky na sešity
obj. č. 119884

Pláštěnka
obj. č. 25978 

TRVALÁ SLEVA

novinka
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PenályPenály
blikací penály Flash

plně vybavený penál se světelným motivem na víku  //  světelný efekt se spustí stisknutím tlačítka
na klopě penálu  //  třípatrový penál vybavený značkovými psacími potřebami (43 dílů)  //
uzavření na zip  //  3D aplikace  //  značkové pastelky německé firmy Eberhard Faber s nelámavými tuhami  //
18 tenkých trojhranných pastelek, krásné barvy i stříbrná a zlatá  //  18 fixek  //
1 tlustá trojhranná tužka a 1 tenká trojhranná tužka  //  pravítko rovné 15 cm, guma,
dvojité ořezávátko, nůžky a lepidlo  //  zapínání na zip  //  vnitřní rozměry: 18 x 12 x 2,5 cm  //
hmotnost: 350 g

 Třpytivý motýl
obj. č. 139200

 Jednorožec
obj. č. 139262 

 Černý panter
obj. č. 139202

 Vesmírný pirát
obj. č. 139203

Delfín
obj. č. 139199 

Drak
obj. č. 139263

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

novinka novinka
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PeněženkyPeněženky

se šňůrkou na krk

Peněženka
 - vnější praktická přihrádka na mince na zip

- vnitřní průhledná přihrádka na průkaz totožnosti, která rychle zobrazuje dokument např. na diskotéce či koncertě
- 3 přihrádky na karty, 2 dostatečně velké „tajné“ přihrádky, 1 velká přihrádka na bankovky

- kroužek na zavěšení klíčů, šňůrka na krk
- uzavírání na suchý zip

 Třpytivý motýl
obj. č. 138979 

 Robot
obj. č. 139240

 Srneček
obj. č. 139239

Drak
obj. č. 138982

Traktor
obj. č. 138981

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

novinka novinka
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PeněženkyPeněženky

se šňůrkou na krk

Peněženka
 - vnější praktická přihrádka na mince na zip

- vnitřní průhledná přihrádka na průkaz totožnosti, která rychle zobrazuje dokument
- 3 přihrádky na karty, 2 dostatečně velké „tajné“ přihrádky, 1 velká přihrádka na bankovky

- kroužek na zavěšení klíčů, šňůrka na krk
- uzavírání na suchý zip

Delfíni
obj. č. 129403

 Vesmírný pirát
obj. č. 138394 

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

Černý panter
obj. č. 129410

Fotbal
obj. č. 129408 
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Racer
obj. č. 138402

Popstar
obj. č. 138483

Jednorožec
obj. č. 119895 

Vesmírný pirát
obj. č. 138401

Traktor
obj. č. 138975

Černý panter
obj. č. 119700 

Fotbalista
obj. č. 129110

KornoutyKornouty

Kornouty
- školní kornout na sladkosti apod.
- vnější průměr: 18 cm, délka: 65 cm
- vnitřní průměr: 17 cm
- objem: 5 l
- hmotnost: 240 g

www.hama.cz/znacky/step-by-step/
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růžová/ fialová/ modrá
obj. č. 139151

žlutá/ modrá
obj. č. 139153

černá/ červená/ modrá
obj. č. 139152

černá/ šedá/ zelená
obj. č. 139154

DeštníkyDeštníky

dětský značkový deštník od firmy Doppler  //  efekt kouzelného deště - bílé obrázky na deštníku se při kontaktu
s vodou zabarví  //  reflexní nápis Step by Step na střeše deštníku pro větší bezpečnost  //
skládací, manuální ovládání  //  pevná a odolná konstrukce z hliníku a sklolaminátu  //
hliníkovo-sklolaminátové dráty s plastovými konci  //  třídílná hliníková hůl, délka cca 51 cm  //
gumové poutko do ruky  //  plastová rukojeť, příjemná do ruky  //  pouzdro v barvě deštníku  //
ultralehký, hmotnost pouze 175 g  //  délka ve složeném stavu: 22,5 cm  //  průměr střechy deštníku: 87 cm  //
materiál látky: polyester

www.hama.cz/znacky/step-by-step/
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KIDSchleich

3-dílný set obsahuje: batoh, vyměnitelný obrázek MAGIC MAGS a podsedák / prostorný batoh pro předškoláky a školáky / dostatek místa pro hračky 
i svačinu / vhodné pro děti od 3 let / vyrobený z pevného, 2x impregnovaného materiálu / reflexní pásky / hrudní popruhy / měkká vypolstrovaná 
záda a ramenní popruhy / hlavní kapsa s vnitřní kapsou pro těžší věci (např. knížku), uzávěr na zdrhovadlo / klopa s kapsou na zip, klopa se uzavírá 
na přezku / 3D vyměnitelné obrázky MAGIC MAGS a vyměnitelná ozdoba v předu batohu / polstrovaný podsedák využije dítě na každém výletě / 
přední kapsa na zip / dvě boční śíťové kapsy na lahev na vodu / omyvatelné dno / rozměry: h. 17 x š.26 x v.35 cm / hmotnost: 380 g / nosnost: 3 kg / 
objem: 14 l

Třpytivý motýl
obj. č. 183699

Lev
obj. č. 183703 

Fotbal
obj. č. 183700 

Koník
obj. č. 183704 

Delfíni
obj. č. 183701

Jednorožec
obj. č. 183705 

Černý panter
obj. č. 183702

T-Rex
obj. č. 183706 

Dětské           

      batůžkyDětské      

     batůžky

KID

3-dílný set

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka

novinka
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prostorný batoh pro nejmenší  / dostatek místa pro hračky i svačinu / vhodné pro děti od 1 roku do 3 let / vyrobený z pevného, impregnovaného  
a materiálu  / precizní zpracování  / polstrovaná záda / polstrované, anatomicky tvarované, nastavitelné popruhy / hlavní kapsa,  
uzavření na zip, uvnitř štítek na jmenovku / dvě boční síťové kapsy / přední prostorná kapsa, uzavření na zip / poutko do ruky pro pohodlné nošení / 
vnitřní rozměry: h. 3,5 x š.19,5 x v.25,5 cm / vnější rozměry:  h.4 x š.20 x v.26 cm / hmotnost: 180 g / objem: 5 l

Malý závodník
obj. č. 138409

Muffin
vnitřní rozměry: h.5 x š.26 x v.22 cm
obj. č. 138404 

Dětské           

      batohy a tašky
Dětské      

     batohy a tašky

Little Dressy

Tašky přes rameno

Pro školkáčky a děti od 1 do 3 roků

prostorná, spoustu místa pro svačinku a hračky / velká hlavní kapsa uzavření na zip / nastavitelný poruh přes rameno / pevný materiál,
impregnovaný, voděodolný / vysoká kvalita zpracování / objem: 3,5 l / hmotnost: 185 g / materiál: polytex 
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Volnočasové batohy HAMA

Strašidla
obj. č. 138028

Holčička
obj. č. 139103 

Volnočasové batohy Hama
- prostorný batoh pro předškoláky a školáky
- dostatek místa pro hračky i svačinu
- polstrované, anatomicky tvarované, nastavitelné popruhy
- hlavní kapsa s uzavřením na zip
- přední kapsa s uzavřením na zip
- poutko do ruky pro pohodlné nošení
- vnější rozměry: h.13 x š.28 x v.36 cm
- objem: 13 l

TRVALE SNÍŽENÁ CENA

70



www.hama.cz

Volnočasové batohy HAMA

Dino
obj. č. 183862

Jednorožec
obj. č. 183859

Balet
obj. č. 183860

Blue dog
obj. č. 183861

Space
obj. č. 183863

Góól
obj. č. 183864

Volnočasové batohy Hama
- prostorný batoh 
- dostatek místa pro hračky i svačinu
- vhodné pro děti od 2 let
- vyrobený z pevného
  a impregnovaného materiálu
- precizní zpracování
- polstrovaná záda
- polstrované, anatomicky tvarované,
  nastavitelné popruhy

- hrudní popruh
- hlavní kapsa, uzavření na zip,
  uvnitř štítek na jmenovku
- dvě boční kapsy pro lahev na pití 250ml
- přední prostorná kapsa, uzavření na zip
- pohodlné poutko do ruky 
- rozměry: h. 11 x š.22 x v.27 cm
- hmotnost: 250 g
- nosnost: 3 kg
- objem: 6,5 l

novinka novinka novinka

novinka novinka novinka
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Jednorožec
obj. č. 129232

Delfín
obj. č. 138428

Černý panter
obj. č. 129236

Fotbal
obj. č. 129237

0,5 l

LáhveLáhve na pití

Lahev na pití 0,5 l
- plastová lahev na pití 
- vhodná do školky, školy a pro volný čas
- neobsahuje žádné škodlivé látky
- použité pouze barvy klasifikované jako vhodné pro přímý styk  
  s potravinami
- neobsahuje změkčovadla ani Bisfenol 
- bez zápachu, neovlivňuje vůni nápoje
- díky širokému otvoru se snadno čistí a plní

- 100 % těsnící i na sycené nápoje
- také pro horké nápoje až do 80°C
- možné mytí v myčce
- vhodná do všech běžných cyklistických držáků na lahev
- vnější rozměry: 7,5 x 19 x 7,5 cm
- hmotnsot: 38 g
- obsah: 0,5 l
- vyrobeno v ČR

Vesmírný pirát
obj. č. 138379 

Drak
obj. č. 138987

Robot
obj. č. 139248 

Motýl
obj. č. 138984 

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

novinka novinka
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KrabičkyKrabičky
na svačinu

- krabičku na svačinu váš školák využije nejenom do školy, ale i na výlety
  nebo do odpoledního kroužku 
- uvnitř krabičky je vyjímatelná, posuvná přepážka pro oddělení potravin
  např. zeleniny, ovoce či sladkosti
- motivy stejné jako u školních aktovek a lahví, tak můžete mít krásný set
  a školák si hlídá věci s jeho obrázkem
- dolní část je spojená s víkem, proto se tyto díly nemohou ztratit
- neobsahuje žádné škodlivé látky

- bez zápachu, neovlivňuje vůni nápoje
- snadné kompletní čištění
- možné mytí v myčce
- vnější rozměry: 17,7 x 12,9 x 6 cm
- hmotnost: 110 g
- obsah: 0,9 l
- materiál: polypropylen

Drak
obj. č. 139278

Motýl
obj. č. 139284

Černý panter
obj. č. 139289

Fotbal
obj. č. 139290

Vesmírný pirát
obj. č. 139286

Jednorožec
obj. č. 139288

Delfíni
obj. č. 139280 

Popstar
obj. č. 139283

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

novinka

novinka

novinka novinka

novinka novinka

novinka novinka
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0,5 l

LáhveLáhve na pití

ZDRAVÁ LAHEV®  0,5 l

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 / součástí balení je i náhradní 

zátka / výška lahve včetně víčka je 230 mm / obsah: 0,5 l / hmotnost: 64 g / vyrobeno v ČR

KYTKY
obj. č. 49000100

DINO
obj. č. 49000200 

www.hama.cz/znacky/step-by-step/

TRVALÁ SLEVA
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Trolley Baggymax

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 / prostorná hlavní kapsa / dvě přední kapsy, v jedné z nich je organizér / skrytá teleskopická rukojeť /

výborná stabilita, díky pevnému dnu a plastovým nožkám / široký reflexní pásek na přední straně pro větší 

bezpečnost / robustní, tichá kolečka / vnější rozměry: š.33 x h.20 x v.46 cm / hmotnost: 2100 g /

nosnost: 10 kg / objem: 40 l / materiál: polyester

Pohled zepředu

1. Široký reflexní pásek na přední straně pro větší bezpečnost

2. Vkusné aplikace

3. Teleskopická rukojeť

4. Robustní, tichá kolečka

Pohled zezadu

5. Po stranách kapsy na lahev na pití

6. Skryté polstrované ramenní popruhy

7. Plastové nožky, ochrana proti vlhkosti a špíně

Trolley Baggymax

DINO
obj. č. 138540

1.

4.

2.

3.

4.

5.

6. 6.

7.

5.
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