
LEGO® Bags
M-Line

2019



Informace o produktu:

Volume:

10100 Batoh

• reflexní prvky po všech stranách

• přední kapsa s 3D efektem

• síťovaná boční kapsa

• ergonomicky tvarovaná záda

balení: 20 ks/krt
rozměry kartonu: 52 x 40 x 33 cm

Batoh s polstrovanými zády, navržen 
z prodyšného materiálu pro maximální 
komfort při nošení. 

Přední kapsa s 3D potiskem, díky kterému 
vyniknou postavičky Ninja hrdinů.

Vlastnosti:

37 x 27,5 x 9 cm
11 L
EVA & Polyester

rozměry (š x h x v): 27,5 x 9 x 37 cm
hmotnost::               0,40 kg
materiál:  Polyester & EVA

LEGO® Bags M-Line



LEGO® Bags M-Line

10101 Batůžek
Informace o produktu:

• reflexní prvky po všech stranách

• přední kapsa s 3D efektem

• síťovaná boční kapsa

• ergonomicky tvarovaná záda

balení: 20 ks/krt
rozměry kartonu: 52 x 35 x 31 cm

Vlastnosti:

rozměry (š x h x v): bude upřesněno
hmotnost:  0,35 kg
materiál:  Polyester & EVA

Batoh s polstrovanými zády, navržen 
z prodyšného materiálu pro maximální 
komfort při nošení. 

Přední kapsa s 3D potiskem, díky kterému 
vyniknou postavičky Ninja hrdinů.



10102 Svačinový box

LEGO® Bags M-Line

Informace o produktu:

• termo materiál

• potisk s 3D efektem

• bez PVC

• poutko pro snadné nošení

balení: 10 ks/krt
rozměry kartonu: 55 x 33 x 26 cm

Svačinový box s otevíráním na zip 
a poutkem na vrchní straně 
k pohodlnému přenášení po celý den.

Přední strana s 3D potiskem, díky kterému 
vyniknou postavičky Ninja hrdinů.

Vlastnosti:

rozměry (š x h x v): 22,5 x 6,5 x 30 cm
hmotnost:  0,30 kg
materiál:  Polyester & EVA



LEGO® Bags M-Line

10105 Pytlík na přezůvky

• ikonický LEGO design

• bez PVC

• bezpečnostní pojistka na šňůrkách

• uzavírání šňůrkami

• nízká hmotnost

balení: 100 ks/krt
rozměry kartonu: 43 x 34 x 32 cm

Vlastnosti:

Informace o produktu:

rozměry (š x v): 32 x 40,5 cm 
hmotnost:          0,06 kg
materiál:             Polyester



LEGO® Bags M-Line

10103 Peněženka

• ikonický LEGO design

• bez PVC

balení: 100 ks/krt
rozměry kartonu: 50 x 14 x 28 cm

Vlastnosti:

Informace o produktu:
(v otevřeném tvaru)

rozměry (š x v): 22,5 x 13 cm 
hmotnost:          0,04 kg
materiál:             Polyester

Peněženka se zavíráním na suchý zip 
s kapsičkami na mince, doklady, 
fotografie...



LEGO® Bags M-Line

10104 Pouzdro na psací potřeby

• ikonický LEGO design

• bez PVC

• zapínání na zip

balení: 100 ks/krt
rozměry kartonu: 48 x 25 x 23 cm

Vlastnosti:

Informace o produktu:

rozměry (š x v): 21,5 x 10,5 cm 
hmotnost:          0,03 kg
materiál:             Polyester

Pouzdro na tužky a další psací potřeby
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