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Wysokiej jakości plecaki dla dzieci Hugger to gwarancja wytrzymałości i solidności, 

lekkości oraz komfortu. Wesołe i kolorowe wzory sprawią, że dzieci z chęcią będą 

sięgać po swoje plecaki, a rodzice będą mogli spać spokojnie, wiedząc że produkty 

Hugger są wolne od toksyn. 

Doskonałe na wycieczki, spacery, wakacje, zakupy, do przedszkola i szkoły, będą 

towarzyszyć Twojemu dziecku wszędzie tam, gdzie będzie tego chciało. 

Szeroka oferta plecaków odpowiada potrzebom dzieci w różnym wieku (1-9 lat).

Fantastyczne plecaki w różnych rozmiarach, wielu wzorach i kolorach nie tylko 

wyróżniają się i pięknie wyglądają, wnoszą też dużo radości do rodzicielstwa.

4-7 lat

1-4 lat

1-3 lat
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Turystyczny plecak dziecięcy. 
kieszenią elastyczną. Przednia kieszeń zapinana na zamek YKK, 
elastyczne boczne kieszenie siatkowe. Bezpieczny pas piersiowy. 
Górny uchwyt. Rozmiar w cm (szer. x gł. x wys.): 22 x 13 x 30. 
Bardzo lekki: 0,3 kg.

Główna komora z wewnętrzną 

Plecak przeznaczony dla najmłodszych dzieci, wyposażony 
w odpinaną smycz. Główna komora z wewnętrzną kieszenią 
elastyczną. Przednia kieszeń zapinana na zamek YKK, elastyczne 
boczne kieszenie siatkowe. Bezpieczny pas piersiowy. Górny uchwyt. 
Rozmiar w cm (szer. x gł. x wys.): 18 x 10 x 23. Ultra lekki: 0,2 kg.

Ladybirds

Plecak dla przedszkolaka. Górny 
uchwyt, wzmocnione, miękkie paski 
na ramiona. Bezpieczny pas piersiowy. 
Wewnątrz etykieta adresowa. 
Pomieści zeszyty i książki formatu A4. 
Rozmiar w cm (szer. x gł. x wys.): 
25 x 10 x 32. Bardzo lekki: 0,28 kg.

Plecak szkolny i turystyczny. Główna 
komora z wewnętrzną kieszenią 
elastyczną. Przednia kieszeń zapinana 
na zamek YKK, boczne kieszenie z siatki 
elastycznej. Miękkie pasy na ramiona. 
Wewnątrz etykieta adresowa. Tylna 
podpora pleców i system Air-Flow. 
Bezpieczny pas piersiowy, górny uchwyt. 
Rozmiar w cm (szer. x gł. x wys.): 
27 x 18 x 40. Lekki: 0,5 kg.
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