
1. taška na výlet
2. piknik podložka
3. školní svačinový box
4. taška na pláž
5. cestovní pouzdro
6. stylový obal na dárek
7. podložka na sezení
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STOJANY S PRODUKTY:

UŽITÍ:

na svačinu do školy

obal do auta či letadla

jídelní podložka

univerzální taška

cestovní obal na výlety

originální obal na dárek



Thermo bag
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Kovový jezdec

Plastový zip

Protipásek pro snadné zapnutí

Neopren 5 mm

Neopren 2,5 mm



Thermo bag
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RŮŽOVÁ

MODRÁ

BGM2 PINK

BGM1 LBLUE



Thermo bag
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TMAVĚ MODRÁ

ČERNOMODRÁ

ČERNOFIALOVÁ

BGM3 DBLUE

BGM4 BLACK BLU

BGM5 BLACK VIO



Thermo bag
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ČERNOZELENÁ

ČERNOČERVENÁ

POPRUHY

BGM6 BLACK GREEN

BGM7 BLACK RED

BGS03 straps BGS04 straps BGS03 straps BGS03 straps



V naší nabídce také naleznete:
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UKÁZKY POTISKU



CZ UNIVERZÁLNÍ TERMOIZOLAČNÍ UZAVÍRATELNÁ TAŠKA PRO ŠIROKÉ VYUŽITÍ
Baggie pro děti na svačiny do školy nebo na výlet slouží zároveň jako jídelní  
podložka…Baggie do auta, vlaku nebo letadla…Baggie na pláž pro ochranu obsahu 
před pískem…Baggie pro volnočasové aktivity…Baggie jako originální obal nebo 
dárek…Baggie jako termoizolační taška na potraviny, pití nebo léky…

SK UNIVERZÁLNA TERMOIZOLAČNÁ UZAVIERATELNÁ TAŠKA PRE ŠIROKÉ VYUŽITIE
Baggie pre deti na desiatu do školy alebo na výlet slúži zároveň ako jedálenská
podložka ... Baggie do auta, vlaku alebo lietadla ... Baggie na pláž na ochranu obsahu
pred pieskom ... Baggie na voľnočasové aktivity ... Baggie ako originálny obal alebo
darček ... Baggie ako termoizolačná taška na potraviny, nápoje alebo lieky ...

CZ VLASTNOSTI Baggie
Ochrana obsahu nebo jídla před bakteriemi a znečištěním. Vyrobeno z tepelně izolačního 
neoprenu a lze běžně prát. Vyrobeno ze zdravotně nezávadných materiálů. Pro delší 
zachování teploty lze vložit chladící nebo hřející vložky. Protipásky zipů pro snadné 
zavření.

SK VLASTNOSTI Baggie
Ochrana obsahu alebo jedla pred baktériami a znečistením. Vyrobené z tepelne
izolačného neoprénu a možno bežne prať. Vyrobené zo zdravotne nezávadných  
materiálov. Na dlhšie zachovanie teploty je možné vložiť chladiace alebo hrejúce 
vložky. Protipásky zipsov na ľahké zatvorenie.

Materiál: Polyester, Neopren Rozměr: M 50 x 50 cm
Teplota: -25 °C ~ +60 °C   Maximální nosnost: 2 kg

   

Dovozce/Dovozca: Sportica s. r. o.  
Kubelíkova 150/4, 460 07 Liberec 7, tel. +420 733 606 059
sportica@sportica.cz, www.sportica.cz

prodejce:


