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2Г230702 2Г230728
Ранец школски 
Анатомски ранец со 
прилагодлива позадина. Неговиот 
термоформален заден дел нуди 
удобност и идеална заштита за 
амортизирање на предметите 
внатре. Зајакната основа со 
армиран пластичен заштитник и 
зајакнати ремени за рамо.Има 
повеќе џебови и прегради. Состав: 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 29x38x12

Ранец школски 
Прилагодена позадина за 
да служи за амортизација 
на  содржината. Зајакнати 
ремени за рамо.
Состав:ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. 
Димензии 27x34x12



2Г230745 2Г230757
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Ранец школски, анатомски 
со тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
82 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. 
Тежина на ранецот: 1.74 кг. 
Димензии: 31x41x16

Термо торба
Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина и 
квалитетна ткаенина. 
Тежина на производот: 0.19 кг. 
Димензии: 19x27x12
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2Г230787

2Г230763
Ранец школски  
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет.
Димензии: 22x30x16. 
Тежина на производот: 0.22 кг.

Футрола за школски прибор   
Футрола со 2 патенти. 
Идентификатор за името. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димезии: 22x10x4
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2Г230802 2Г230828
Ранец школски 
Анатомски ранец со 
прилагодлива позадина. Неговиот 
термоформален заден дел нуди 
удобност и идеална заштита за 
амортизирање на предметите 
внатре. Зајакната основа со 
армиран пластичен заштитник и 
зајакнати ремени за рамо.Има 
повеќе џебови и прегради. Состав: 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 29x38x12

Ранец школски 
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет.
 Димензии 27x34x12
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2Г230832 2Г230845
Термо торба
Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина и 
квалитетна ткаенина. 
Тежина на производот: 0.19 кг. 
Димензии: 25x21x13

Ранец школски, анатомски 
со тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
82 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. 
Тежина на ранецот: 1.74 кг. 
Димензии: 31x41x14
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2Г230887
Ранец школски 
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет. 
Тежина на производот: 0.22 кг. 
Димензии: 22x30x16

2Г230832
Футрола за школски прибор 
Идентификатор за името. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x10x4
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2Г230845

2Г231005
Ранец школски
Анатомски ранец со 
прилагодлива позадина. Неговиот 
термоформален заден дел нуди 
удобност и идеална заштита за 
амортизирање на предметите 
внатре. Зајакната основа со 
армиран пластичен заштитник и 
зајакнати ремени за рамо.Има 
повеќе џебови и прегради. Состав: 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. 
Димензии: 29x38x12

Ранец школски
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет. 
Димензии 24x30x10
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2Г231032 2Г231040
Термо торба
Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина и 
квалитетна ткаенина. 
Тежина на производот: 0.25 кг. 
Димензии: 25x21x13

Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x30x18



www.prosvetnodelo.com.mk

2Г231045 2Г231045
Ранец школски, 
анатомски со тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
82 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. 
Тежина на ранецот: 1.74 кг.
Димензии: 31x41x16
   

Ранец школски, 
анатомски со тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
82 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. 
Тежина на ранецот: 1.74 кг.
Димензии: 31x41x16
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2Г231099

2Г231007

2Г231009

2Г231029

2Г231031

Чадор транспарентен
Транспарентен чадор. 
Автоматско отворање. 
Отпорен на ветер.
Шипка долга 56 см. 8 прачки 
од фиберглас. 
Должина на чадорот 81 см. 
PEVA материјал (еколошки).   

Ташна за рамо во вид на срце
Детска чанта во форма на срце со 
прилагодлив ремен. Направено 
со материјал без ПВЦ. Димензии: 
19x17x4

Футрола за школски прибор-тројна
Футрола со три прегради. 
Димензии: 22x7x7

Футрола за школски прибор-двојна
Футрола со две прегради. 
Димензии: 22x9x1

Футрола за школски прибор-двојна
Футрола со две прегради. 
Димензии: 22x9x2
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2Г231100 2Г231102
Ранец школски
Прилагодлив ранец со 2 прегради. 
Неговиот термоформален заден 
дел нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет.
Димензии: 32x44x1516
   

Ранец школски
Термоформален заден дел на 
ранецот нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. 
Димензии: 29x38x12
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2Г231105
2Г231140

Ранец школски
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет. Димензии 
24x30x10
   

Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x30x18.
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2Г231147 2Г231151
Ранец школски, анатомски 
со тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
92 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. Тежина 
на ранецот: 1.74 кг. Димензии: 
34x40x20   

Ранец школски
Ергономски мрежест грб. 
Капацитет за лаптоп 14”. Изработен 
од ткаенина со висока густина и 
висок квалитет. 
Тежина на ранецот:0.29 кг. 
Димензии: 32x41x7  
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2Г231132

2Г231113

2Г231109

2Г231129

2Г231131

2Г231199

Термо торба
Термо торба за храна, има ремен за 
да го прикачите на количка/куфер. 
Направено со материјал без PVC и 
BPA, со висока густина и квалитетна 
ткаенина. 
Тежина на производот: 0.40 кг. 
Димензии: 25x21x13

 Ташна за рамо
Чанта со приспособливо ременче. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димензии: 21x15x1

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x7x7

Футрола за школски прибор
Димензии: 22 x 9 cm

 Футрола за школски прибор-двојна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x8x6

Чадор транспарентен
Транспарентен чадор. Автоматско 
отворање. Отпорен на ветер. 
Шипка долга 56 см. 
8 прачки од фиберглас. 
Должина на чадорот 81 см. PEVA 
материјал (еколошки).
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2Г231205

2Г231206

Ранец школски
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на содржината. 
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет.
Димензии 24x30x10

Ранец школски
Термоформален заден дел на 
ранецот нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет.
 Димензии: 31x41x15
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2Г231232
2Г231240Термо торба

Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина и 
квалитетна ткаенина.
 Тежина на производот: 0.25 кг.
 Димензии: 25x21x13

Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x30x18.
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2Г231251

2Г231296

Ранец школски
Ранец со капацитет за лаптоп од 14 
инчи. Направено со материјал без 
PVC, со ткаенина со висока густина 
и повисок квалитет.
 Димензии: 32x41x7

Ранец школски
Училишен ранец со 2 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
15,6””. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x44x18.
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2Г231299

2Г231209
2Г231229

2Г231231

2Г231298

2Г231211

2Г231223

Чадор транспарентен
Транспарентен чадор. Автоматско 
отворање. Отпорен на ветер. 
Шипка долга 56 см. 8 прачки од 
фиберглас. Должина на чадорот 81 
см. PEVA материјал (еколошки)

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x9

Футрола за школски прибор
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x9x1

Футрола за школски прибор-двојна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x8x6

Несесер за козметика
Несесер за козметика со рачка и 
лента за прицврстување на куфер. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димензии 28x15x9

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x9

Ташна за рамо
Детска чанта со
приспособливо ремче. 
Димензии: 32x44x18
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2Г231305
2Г231306

Ранец школски
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на содржината. 
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет. 
Димензии 24x30x10

Ранец школски
Термоформален заден дел на 
ранецот нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет.
Димензии: 31x41x15
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2Г231332
2Г231340

Термо торба
Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина и 
квалитетна ткаенина. 
Тежина на производот: 0.25 кг.
Димензии: 25x21x13

Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x30x18.



2Г231347 2Г231396
Ранец школски, 
анатомски со тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
92 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. 
Тежина на ранецот: 1.74 кг. 
Димензии: 34x40x20

Ранец школски
Училишен ранец со 2 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
15,6””. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x44x18.
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2Г231399

2Г231309

2Г231334

2Г231359

2Г231398

2Г231311

2Г231311

Чадор транспарентен
Транспарентен чадор. 
Автоматско отворање. Отпорен на 
ветер. Шипка долга 56 см. 8 прачки 
од фиберглас. Должина на чадорот 
81 см. PEVA материјал (еколошки).

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x7x7

Tашна за рамо
Чанта со приспособливо ременче. 
Направено со материјал без ПВЦ.
Димензии: 22x17x4

Ташна
Направено со материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 38x28x6

Несесер за козметика
Несесер за козметика со рачка и лента 
за прицврстување на куфер. Направено 
со материјал без ПВЦ. 
Димензии: 28х15х8

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x



2Г231400 2Г231406
Ранец школски
Училишен ранец со 2 прегради. 
Ергономски грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x44x18.

Ранец школски
Термоформален заден дел на 
ранецот нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет.
Димензии: 31x41x15
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2Г231432 2Г231440
Термо торба
Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина и 
квалитетна ткаенина. 
Тежина на производот: 0.25 кг. 
Димензии: 25x21x13

Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x30x18.



2Г231447

2Г231456

2Г231471

2Г231409

2Г231411

2Г231411

Ранец школски,
анатомски со тркала
Прилагодена позадина за 
да служи за амортизација 
на  содржината. Зајакнати 
ремени за рамо.  Целосно 
продолжената рачка е 92 
см. Состав: ткаенина со 
висока густина и висок 
квалитет. Тежина на 
ранецот: 1.74 кг. 
Димензии: 34x40x20

Ташна за рамо
Чанта со приспособливо ременче. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x18x7

Торба спортска
Спортска торба со врвки. Направено 
со материјал без PVC, со ткаенина 
со висока густина и висок квалитет. 
Димензии: 34x44x1

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x9

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x9

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x9
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2Г231502 2Г231540
Ранец школски
Tермоформален заден дел на 
ранецот нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 29x38x12

Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии: 32x30x18.квалитет. 



2Г231545 2Г231551
Ранец школски, анатомски со 
тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
82 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. Тежина 
на ранецот: 1.74 кг. 
Димензии: 31x41x16

Ранец школски
Ранец со капацитет за лаптоп од 14 
инчи. Направено со материјал без 
PVC, со ткаенина со висока густина 
и повисок квалитет. 
Димензии: 32x41x7
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2Г231553 2Г231557
Ранец школски
Неговиот термоформален заден 
дел нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 32x44x15

Термо торба
Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина и 
квалитетна ткаенина. 
Тежина на производот: 0.25 кг. 
Димензии: 19x27x12



2Г231569 2Г231571
Ранец школски
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на содржината. 
Состав:ткаенина со висока густина 
и висок квалитет. 
Димензии 27x34x12

Торба спортска
Спортска торба со врвки. 
Направено со материјал без PVC, 
со ткаенина со висока густина и 
висок квалитет. 
Димензии: 34x44x2
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2Г231599

2Г231509

2Г231511

2Г231531

Чадор транспарентен
Транспарентен чадор. Автоматско 
отворање. Отпорен на ветер. 
Шипка долга 56 см. 8 прачки од 
фиберглас. Должина на чадорот 81 
см. PEVA материјал (еколошки).

Футрола за школски 
прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x7x7см. PEVA 
материјал (еколошки).

Футрола за школски 
прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 20x11x9

Футрола за школски 
прибор-двојна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x8x6
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2Г231606 2Г231640
Ранец школски
Tермоформален заден дел на 
ранецот нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 31x41x15

Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x44x18.
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2Г231647 2Г231657
Ранец школски,
 анатомски со тркала
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
92 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. Тежина 
на ранецот: 1.74 кг.
 Димензии: 34x40x20

Термо торба
Термо торба за храна, има ремен 
за да го прикачите на количка/
куфер. Направено со материјал 
без PVC и BPA, со висока густина 
и квалитетна ткаенина. Тежина на 
производот: 0.19 кг. 
Димензии: 19x27x12
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2Г231659 2Г231668
Ранец школски
Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет.
Димензии: 38x28x6 
Тежина на ранецот:0.27 кг

Ташна за рамо  
Чанта со приспособливо ременче. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димензии: 16x20x7



www.prosvetnodelo.com.mk

2Г231671

2Г231696
Торба спортска  
Спортска торба со врвки. 
Направено со материјал без PVC, 
со ткаенина со висока густина и 
висок квалитет.
 Димензии: 34x44x2

Ранец школски  
Училишен ранец со 2 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
15,6””. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:34x46x20
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2Г231699

2Г231609

2Г231611

2Г231617

2Г231631

2Г231638

Чадор транспарентен
Транспарентен чадор. Автоматско 
отворање. Отпорен на ветер. 
Шипка долга 56 см. 8 прачки од 
фиберглас. Должина на чадорот 81 
см. PEVA материјал (еколошки).

Футрола за школски 
прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x7x7

Футрола за школски 
прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 20x11x9

Ташна за појас
Изработен од материјал без PVC, 
со ткаенина со висока густина и 
висок квалитет. 
Димензии: 30x13x5

Футрола за школски
прибор-двојна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x8x6Димензии: 
30x13x5

Несесер за козметика
Несесер за козметика со рачка 
и лента за прицврстување на 
куфер. Направено со материјал 
без ПВЦ. Димензии: 26x15x8
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2Г231700
2Г231702

Ранец школски  
Училишен ранец со 2 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x44x15

Ранец школски  
Tермоформален заден дел на 
ранецот нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна. 
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 29x38x12



2Г231747 2Г231751
Ранец школски, анатомски
 со тркала  
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.  
Целосно продолжената рачка е 
92 см. Состав: ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. Тежина 
на ранецот: 1.74 кг. Димензии: 
32x41x20Димензии:32x44x15

Ранец школски 
Ранец со капацитет за лаптоп од 14 
инчи. Направено со материјал без 
PVC, со ткаенина со висока густина 
и повисок квалитет. 
Димензии: 29x38x12
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2Г231768

2Г231708

2Г231709
Ташна за рамо  
Чанта со приспособливо ременче. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димензии: 16x20x7

Паричник 
Паричник со повеќе прегради. 
Димензии; 13x9x1

Футрола за школски прибор-тројна 
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x7x7



2Г231709

2Г231909

2Г231917

2Г231917

2Г231717

2Г231731

2Г231738

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x11x9

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x7x7

Ташна за појас
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 30x13x5

Ташна за појас
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 30x13x5

Ташна за појас
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 30x13x5

Футрола за школски прибор-двојна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x8x6

Несесер за козметика
Несесер за козметика со рачка и 
лента за прицврстување на куфер. 
Направено со материјал без ПВЦ. 
Димензии: 26x15x6 
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2Г231903
2Г231951

Ранец школски
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо.
Направено со материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 31x42x14

Ранец школски
Ранец со капацитет за лаптоп од 14 
инчи. Направено со материјал без 
PVC, со ткаенина со висока густина 
и повисок квалитет. 
Димензии: 32x41x7



2Г231958 2Г231996
Ранец школски
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Изработен од материјал 
без PVC, со ткаенина со висока 
густина и висок квалитет. 
Димензии: 34x46x18

Ранец школски
Училишен ранец со 2 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
15,6””. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:34x40x20
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2Г231840 2Г231896
Ранец школски
Училишен ранец со 3 прегради. 
Ергономски мрежест грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Капацитет за лаптоп 
14”. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x30x18.

Ранец школски
Училишен ранец со 2 прегради. 
Ергономски грб. Засилени 
влошки за раменици. Обложена 
основа со армиран пластичен 
заштитник. Прилагодлив појас 
за градите.Џеб на надворешната 
страна. Изработен од ткаенина со 
висока густина и висок квалитет. 
Димензии:32x44x18.
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2Г231871

2Г231863
Торба спортска
Спортска торба со врвки. 
Направено со материјал без PVC, 
со ткаенина со висока густина и 
висок квалитет. 
Димензии: 34x44x3

Футрола за школски прибор
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x10x4



www.prosvetnodelo.com.mk

2Г232002 2Г232003
Ранец школски
Неговиот термоформален заден 
дел нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна.
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 29x38x12

Ранец школски
Прилагодена позадина за да служи 
за амортизација на  содржината. 
Зајакнати ремени за рамо. Состав: 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. 
Тежина на ранецот: 0.36 кг. 
Димензии: 31x42x14
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2Г232002 2Г232005
Ранец школски
Неговиот термоформален заден 
дел нуди удобност и идеална 
заштита за амортизирање на 
предметите внатре. Основа со 
армирана пластична заштита. 
Засилени влошки за раменици. 
Џеб од надворешната страна.
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 29x38x12

Ранец
Модерен ранец со совршена 
комбинација на црна и розова, кој ќе го 
привлече вниманието на девојките од 
сите возрасти. Компактен и изработен 
од водонепропустен материјал. 
Наменет за шкослки и воншколски 
активности за млади дами, идеален и за 
вечерни и дневни прошетки , излети ...
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2Г232009

2Г232017

Футрола за школски прибор-тројна
Состав: Материјал без ПВЦ. 
Димензии: 22x7x7

Ташна за појас
Изработен од материјал без PVC, со 
ткаенина со висока густина и висок 
квалитет. Димензии: 30x13x5
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2ГР227251

2ГР227241

Ранец школски со тркала
Ранец со двојни гумени тркалца.
Прилагодливи анатомски и армирани 
ремени. Чичек лента за ремени за 
заштита од оштетување кога се користи 
како количка. 3 пространи прегради, 2 
странични џеба, 1 со патент и 1 со мрежа 
погоден за шише со вода. Внатрешна 
футрола за организирање училиштен 
прибор. Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти. 
Димензии: 30х14х44 cm. 

РАНЕЦ мал НА ТРКАЛА САНТОРО
Mал ранец со тркалца . Има две 
пространи прегради и два странични 
џеба. Материјал: Полиестер 600D. 
Чичек лента за ремени за заштита 
од оштетување кога се користи како 
количка. 
Патента со врежано лого на Санторо. 
Димензии: 24х11х30cm.



2ГР227291

2ГР227211

www.prosvetnodelo.com.mk

Ранец за предшколска возраст
Мал заоблен ранец со армирани 
ремени, 2 пространи прегради и 2 
странични џеба. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со гумен повлекувач. 
Димензии: 24х11х30cm

Ранец школски
Ранец со мрежеста подлога. Има 3 
пространи прегради, 2 странични џеба, 1 
со патент и 1 со мрежа погодни за шише 
со вода.Внатрешна футрола за лаптоп 
15’’. Има издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х14х44cm. 
Декоративен појас изработен од 
веганска кожа со метални детали. 
патента со врежано лого на Санторо.



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227261

2ГР227281

Ранец мал
Мал ранец со преклоп. Отворање со 
магнет и внатрешна врвка. 
Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х10х28cm

Ранец триаголен
Мал триаголен ранец. 
Две прегради и 1 џеб. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патенти со врежано лого на Санторо. 
Димензии: 30х10х38cm



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227401

2ГР227311

Торба спортска
Торба со врвка.
 Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х35cm

Термо торба
Две прегради. 
Дополнителен ремен за рамо. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 22х16х20cm



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227331

2ГР227321

2ГР227161

2ГР227151

Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна
Дводелна футрола за училиштен 
прибор. 1 линијар, 5 моливи, 
1 пенкало, 1 гума за бришење, 
1 острилка, 10 фломастери, 10 
боички. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти.
Димензии: 20х5х13cm

Футрола за училиштен прибор
Тркалезна футрола за училиштен прибор.
Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со врежано лого на Санторо. 
Димензии: 22х8cm

Кутија за храна
Кутија за ужина со 
2 прегради. 
Димензии: 
17х12х7см. 800 мл

Шише за вода, термос 
Погодено за ладни и 
топли пијалоци. 
450 мл



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227251

2ГР227241

Ранец школски со тркала
Ранец со двојни гумени тркалца. 
Прилагодливи анатомски 
и армирани ремени. Чичек 
лента за ремени за заштита од 
оштетување кога се користи како 
количка. 3 пространи прегради, 
2 странични џеба, 1 со патент 
и 1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола за 
организирање училиштен прибор. 
Внатрешна футрола за лаптоп 15’’. 
Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патента со врежано лого на 
Санторо. 
Димензии: 30х14х44cm.

РАНЕЦ мал НА ТРКАЛА САНТОРО
Mал ранец со тркалца. 
Има две пространи прегради и 
два странични џеба. Материјал: 
Полиестер 600D. Чичек лента за 
ремени за заштита од оштетување 
кога се користи како количка. 
Патента со врежано лого на 
Санторо.
Димензии: 24х11х30cm.

Футрола за училиштен прибор
Тркалезна футрола за училиштен прибор.
Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со врежано лого на Санторо. 
Димензии: 22х8cm



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227293

2ГР227213

Ранец за предшколска возраст
Мал заоблен ранец со армирани 
ремени, 2 пространи прегради 
и 2 странични џеба. Материјал: 
Полиестер 600D. 
Патент со гумен повлекувач. 
Димензии: 24х11х30cm

Ранец школски
Ранец со мрежеста подлога. 
Има 3 пространи прегради, 2 
странични џеба, 1 со патент и 1 со 
мрежа погодни за шише со вода.
Внатрешна футрола за лаптоп 15’’. 
Има издржлива рачка. Материјал: 
Полиестер 600D. Димензии: 
30х14х44cm. 
Декоративен појас изработен од 
веганска кожа со метални детали. 
Патента со врежано лого на 
Санторо.



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227263

2ГР227283

Ранец мал
Мал ранец со преклоп. 
Отворање со магнет и внатрешна 
врвка. Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х10х28cm

Ранец триаголен
Мал триаголен ранец. 
Две прегради и 1 џеб. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патенти со врежано лого на 
Санторо. 
Димензии: 30х10х38cm



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227403

2ГР227313

Торба спортска
Торба со врвка. 
Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х35cm

Термо торба
Две прегради. Дополнителен ремен за рамо.
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 22х16х20cm



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227333

2ГР227323

2ГР227163

2ГР227153

Футрола за училиштен 
прибор, дводелна, полна
Дводелна футрола за училиштен 
прибор. 1 линијар, 5 моливи, 
1 пенкало, 1 гума за бришење, 
1 острилка, 10 фломастери, 10 
боички. Материјал: Полиестер 
600D. Метални патенти. 
Димензии: 20х5х13cm

Футрола за училиштен прибор
Тркалезна футрола за училиштен 
прибор. Една преграда.
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со врежано лого на 
Санторо. 
Димензии: 22х8cm

Кутија за храна
Кутија за ужина 
со 2 прегради. 
Димензии: 
17х12х7см. 800 мл

Шише за вода, термос 
Погодено за ладни и топли 
пијалоци. 450 мл



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227252

2ГР227242

Ранец школски со тркала
Ранец со двојни гумени тркалца. 
Прилагодливи анатомски 
и армирани ремени. Чичек 
лента за ремени за заштита од 
оштетување кога се користи како 
количка. 3 пространи прегради, 
2 странични џеба, 1 со патент 
и 1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола за 
организирање училиштен прибор. 
Внатрешна футрола за лаптоп 15’’. 
Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патента со врежано лого на 
Санторо.
Димензии: 30х14х44cm.

РАНЕЦ мал НА ТРКАЛА САНТОРО
Mал ранец со тркалца . Има 
две пространи прегради и два 
странични џеба. Материјал: 
Полиестер 600D. Чичек лента 
за ремени за заштита од 
оштетување кога се користи како 
количка. 
Патента со врежано лого на 
Санторо.
 Димензии: 24х11х30cm.
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2ГР227292

2ГР227212

Ранец за предшколска возраст
Мал заоблен ранец со армирани 
ремени, 2 пространи прегради 
и 2 странични џеба. Материјал: 
Полиестер 600D. 
Патент со гумен повлекувач. 
Димензии: 24х11х30cm

Ранец школски
Ранец со мрежеста подлога. 
Има 3 пространи прегради, 2 
странични џеба, 1 со патент и 
1 со мрежа погодни за шише 
со вода.Внатрешна футрола 
за лаптоп 15’’. Има издржлива 
рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х14х44cm. 
Декоративен појас изработен 
од веганска кожа со метални 
детали. патента со врежано лого 
на Санторо.
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2ГР227262

2ГР227282

Ранец мал
Мал ранец со преклоп. Отворање 
со магнет и внатрешна врвка. 
Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х10х28cm

Ранец триаголен
Мал триаголен ранец. Две 
прегради и 1 џеб. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патенти со врежано лого на 
Санторо.
Димензии: 30х10х38cm



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227402

2ГР227312

Торба спортска
Торба со врвка. Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х35cm

Термо торба
Две прегради. Дополнителен 
ремен за рамо. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 22х16х20cm



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР227332

2ГР227322

2ГР227162

2ГР227152

Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна     
Дводелна футрола за училиштен 
прибор. 1 линијар, 5 моливи, 
1 пенкало, 1 гума за бришење, 
1 острилка, 10 фломастери, 10 
боички. Материјал:
 Полиестер 600D. 
Метални патенти.
Димензии: 20х5х13cm

Футрола за училиштен прибор    
Тркалезна футрола за училиштен 
прибор. Една преграда. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со врежано лого на 
Санторо. 
Димензии: 22х8cm

Кутија за храна
Кутија за ужина со 2 
прегради. 
Димензии:
17х12х7см. 800 мл

Шише за вода, термос 
Погодено за ладни и 
топли пијалоци. 
450 мл



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР225211

2ГР225251

Ранец школски     
Ранец со мрежеста подлога. 
Има 3 пространи прегради, 2 
странични џеба, 1 со патент и 
1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Има издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х14х44cm. 
Втиснат отпечаток на херојот. 
Втиснат 3D вез.

Ранец школски со тркала
Ранец со двојни гумени тркалца. 
Прилагодливи анатомски 
и армирани ремени. Чичек 
лента за ремени за заштита од 
оштетување кога се користи како 
количка. 3 пространи прегради, 
2 странични џеба, 1 со патент 
и 1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола 
за организирање училиштен 
прибор. Внатрешна футрола за 
лаптоп 15’’. Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти.
 Димензии: 30х14х44cm. 



www.prosvetnodelo.com.mk

2ГР225331

2ГР225411

2ГР225421

Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна   
Дводелна футрола за училиштен 
прибор. 1 линијар, 5 моливи, 
1 пенкало, 1 гума за бришење, 
1 острилка, 10 фломастери, 10 
боички. Материјал: Полиестер 
600D. Метални патенти. 
Димензии: 20х5х13cm

Шише за вода 
Шише за вода од 
не’рѓосувачки челик 
со вградена сламка, 
500мл

Кутија за храна

Кутија за ужина со 2 прегради. 
Димензии: 17х12х7см. 800 мл
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2ГР225711

2ГР225751

Ранец школски   
Ранец со мрежеста подлога. 
Има 3 пространи прегради, 2 
странични џеба, 1 со патент и 
1 со мрежа погодни за шише 
со вода. Има издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х14х44cm. 
Втиснат отпечаток на херојот. 
Втиснат 3D вез.

Ранец школски со тркала   
Ранец со двојни гумени тркалца.
Прилагодливи анатомски 
и армирани ремени. Чичек 
лента за ремени за заштита од 
оштетување кога се користи како 
количка. 3 пространи прегради, 
2 странични џеба, 1 со патент 
и 1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола 
за организирање училиштен 
прибор. Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти. 
Димензии: 30х14х44cm. 
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2ГР225831

2ГР225841

2ГР225921

2ГР225911

Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна
Дводелна футрола за училиштен 
прибор. 1 линијар, 5 моливи, 
1 пенкало, 1 гума за бришење, 
1 острилка, 10 фломастери, 10 
боички. Материјал: 
Полиестер 600D. 
Метални патенти.
Димензии: 20х5х13cm

Футрола за училиштен прибор 
Квадратна футрола. Една 
преграда, со внатрешна преграда 
за училиштен прибор. Материјал: 
Полиестер 600D. Патент со 
гумен повлекувач. Димензии: 
22,5х5х9cm.

Кутија за храна
Кутија за ужина 
со 2 прегради. 
Димензии: 
17х12х7см. 800 мл

Шише за вода 
Шише за вода од 
не’рѓосувачки челик 
со вградена сламка, 
500мл



2ГР221214

2ГР2212542ГР225921

Ранец школски 
Организиран ранец со мрежеста 
подлога 3 пространи прегради, 2 
странични џеба 1 со патент и 1 со 
мража погоден за шише со вода. 
Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D 
Метални патенти. 
Димензии: 30х14х44cm. Втиснат 
3D црвен вез.

Ранец школски со тркалца
Ранец со двојни гумени тркалца. 
Прилагодливи анатомски 
и армирани ремени. Чичек 
лента за ремени за заштита од 
оштетување кога се користи како 
количка. 3 пространи прегради, 
2 странични џеба, 1 со патент 
и 1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола 
за организирање училиштен 
прибор. Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти. 
Димензии: 30х14х44cm. 
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2ГР224211

2ГР224251

Ранец школки
Ранец со мрежеста подлога. 
Има 3 пространи прегради, 2 
странични џеба, 1 со патент и 
1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола 
за лаптоп 15’’. Има издржлива 
рачка. Материјал:
 Полиестер 600D. 
Димензии: 30х14х44cm. 
Патент со гумена Quidditch 
златна топка.

Ранец школски со тркалца
Ранец со двојни гумени тркалца. 
Прилагодливи анатомски 
и армирани ремени. Чичек 
лента за ремени за заштита од 
оштетување кога се користи како 
количка. 3 пространи прегради, 
2 странични џеба, 1 со патент 
и 1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола 
за организирање училиштен 
прибор. Внатрешна футрола за 
лаптоп 15’’. 
Издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со гумена Quidditch 
златна топка. 
Димензии: 30х14х44cm. 
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2ГР224311

2ГР224331
2ГР224341

Термо торба 
Две прегради. Дополнителен 
ремен за рамо. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со гумена Quidditch 
златна топка. 
Димензии: 24х9х20cm

Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна
Дводелна футрола за училиштен 
прибор. 1 линијар, 5 моливи, 
1 пенкало, 1 гума за бришење, 
1 острилка, 10 фломастери, 10 
боички. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти. 
Димензии: 20х5х13cm

Футрола за училиштен прибор 
Квадратна футрола. Една 
преграда, со внатрешна преграда 
за училиштен прибор. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Патент со гумен повлекувач. 
Димензии: 22,5х5х9cm.
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2ГР224411
2ГР224421

2ГР224422

2ГР224423

2ГР224412

2ГР224413

Шише за вода 
Шише за вода од не’рѓосувачки 
челик со вградена сламка, 500мл

Кутија за храна
Кутија за ужина со 2 прегради. 
Димензии: 17х12х7см. 800 мл

Кутија за храна
Кутија за ужина со 2 прегради. 
Димензии: 17х12х7см. 800 мл

Кутија за храна
Кутија за ужина со 2 прегради. 
Димензии: 17х12х7см. 800 мл

Шише за вода 
Шише за вода од не’рѓосувачки 
челик со вградена сламка, 500мл

Шише за вода 
Шише за вода од не’рѓосувачки 
челик со вградена сламка, 500мл
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2ГР224214

2ГР224334

2ГР224254
Ранец школки
Ранец со мрежеста подлога. 
Има 3 пространи прегради, 2 
странични џеба, 1 со патент и 
1 со мрежа погоден за шише 
со вода. Внатрешна футрола за 
лаптоп 15’’. 
Има издржлива рачка. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Димензии: 30х14х44cm. 
Релјефни украсни закрпи.

Футрола за училиштен прибор, дводелна, полна
Дводелна футрола за училиштен прибор. 1 
линијар, 5 моливи, 1 пенкало, 1 гума за бришење, 
1 острилка, 10 фломастери, 10 боички. 
Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти.
 Димензии: 20х5х13cm

Ранец школски на тркала 
Ранец со двојни гумени тркалца. 
Прилагодливи анатомски и 
армирани ремени. Чичек лента за 
ремени за заштита од оштетување 
кога се користи како количка. 3 
пространи прегради, 2 странични 
џеба, 1 со патент и 1 со мрежа 
погоден за шише со вода. Внатрешна 
футрола за организирање 
училиштен прибор. Внатрешна 
футрола за лаптоп 15’’. Издржлива 
рачка. Материјал: Полиестер 600D. 
Метални патенти. 
Димензии: 30х14х44cm. 



www.prosvetnodelo.com.mk

2НС046

2НС052

Ранец школски анатомски 
Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm. 
Тежина: 640 g.  Волумен: 15 

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm YOLLO 

2НС060
Футрола за школски прибор 
со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO

Шише за вода 350МЛ.
Димензии: 6,7 x 18 cm 
Материјал: пластика

Паричник детски
Паричник со лепенка 
: џеб за монети, џеб 
за картички,  држач 
за клучеви. Светкави 
дизајни за девојки. 
Димензии 26 х 12цм.

2НС1621

2НС068



2НС048

2НС054

2НС0062

2НС070
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Ранец школски анатомски 
Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm. 
Тежина: 640 g.  Волумен: 15

Футрола за школски прибор
 со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm YOLLO 

Футрола за школски прибор
 со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO

Паричник детски
Паричник со лепенка: 
џеб за монети, џеб за 
картички,  држач за 
клучеви. Светкави
 дизајни за девојки. 
Димензии 26 х 12цм.

Паричник детски
Паричник со лепенка 
: џеб за монети, џеб 
за картички,  држач 
за клучеви. Светкави 
дизајни за девојки. 
Димензии 26 х 12цм.



Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm YOLLO 

Паричник детски
Паричник со лепенка: 
џеб за монети, џеб за 
картички,  држач за 
клучеви. Дизајнирани за 
момчиња.
Димензии 26 х 12цм.www.prosvetnodelo.com.mk

2НС049

2НС056

2НС071

2НС064
Ранец школски анатомски
Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm. 
Тежина: 640 g.  Волумен: 15  

Футрола за школски прибор 
со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO 
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2НС050

2НС057

2НС065

2НС1671

2НС1590
2НС072

Ранец школски анатомски
Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm.
 Тежина: 640 g.  Волумен: 15 

Футрола за школски 
прибор со 1 патент, полна
Футролата за школски 
прибор содржи: Острилка, 
гумичка, линијар, 3 
графитни моливи, 12 
фломастери,  12 дрвени 
бои, распоред на часови, 
табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 
cm YOLLO 

Футрола за школски прибор со 3 
патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO

Торба за блок Бр.5
Водоотпорен 
материјал, лесен за 
одржување. 
Удобна рачка за 
носење.
 Димензии: 410 x 
300 mm 

Шише за вода  350МЛ
Димензии: 6,7 x 18 cm. 
Материјал: пластика

Паричник детски
Паричник со лепенка: 
џеб за монети, џеб за 
картички, држач за 
клучеви. Дизајнирани
за момчиња. 
Димензии 26 х 12цм.
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2НС051

2НС058

2НС0066

2НС073

Ранец школски анатомски
Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm. 
Тежина: 640 g.  Волумен: 15 

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm YOLLO 

Футрола за школски прибор
 со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO

Паричник детски
Паричник со лепенка: 
џеб за монети, џеб за 
картички,  држач за 
клучеви. Дизајнирани 
за момчиња. 
Димензии 26 х 12цм.
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2НС1519

2НС1682

2НС1527
2НС073

Ранец школски анатомски
Ранец со три прегради. Висококвалитетен 
водоотпорен материјал 600D. 
Прилагодливи ремени за рамо, 
рефлектирачки ремени 360° , зајакнати 
џебови од две страни.  Долен дел со 
гумени стабилизатори и меко дно. 
Пространи прегради со преден џеб и 
засилена рачка за носење. Декоративни 
гумени извлекувачи и дополнителна 
обработка: блескав материјал, специјален 
ПВЦ материјал и вез.  
Големина: 38 x 29 x 13,5 cm - 
Тежина: 630g / Волумен: 15 l .

Паричник детски
Паричник со лепенка: џеб за монети, 
џеб за картички,  држач за клучеви. 
Светкави дизајни задевојки.
Димензии: 26 х 12цм.

Торба спортска 
Висококвалитетен водоотпорен материјал, 
идеален за спортски активности. 
Дополнителна обработка: 
светкав материјал. 
Големина: 46 X 35,5 cm. 
Тежина: 70g.
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2НС1498
Футрола за школски прибор тркалезна, празна
Тркалезна футрола за школски прибор со еден патент. 
Дополнителна обработка: ПВЦ површинска обработка. 
Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm.

2НС1535
Футрола за школски прибор 
Футролата за школски прибор содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, распоред на 
часови, табела за множење. Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL
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2НС1617 2НС1710

2НС1735

Кутија за храна 630МЛ.
Димензии: 18 x 12 x 7 cm. Капацитет: 
630 ml. Модерен дизајн и висок 
квалитет

Шише за вода 500мл..
Димензии: 6,3 x 21 cm, Материјал: 
алуминиум и пластично заштитно 
капаче.

Папка со ластик
Папка со холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm

2НС1749
Папка картонска со ластик
Папка 4D / A5 / A4 со гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина: 31 х 24 х 4.5cm.
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2НС1510 2НС1516
Ранец школски анатомски
Мрежест грб со анатомски облик, 
црвсто ЕВА дно.  Материјал: 600D PVC. 
Тројно шиени, прилагодливи ремени 
во зависност од висината и тежината 
на детето, тока на ремени, ремени 
за прилагодување на висината на 
ранец, рефлектирачки ленти 360°. 
Пространа внатрешна преграда, 
преден џеб со организатор и држач за 
клучеви, странични џебови за шише 
со вода или чадор, преграда за лаптоп 
/ таблет. Висококвалитетни патенти. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
сјај и вез. - Големина: 42 x 34 x 22 cm - 
Тежина: 980g / Волумен: 21 l -

Ранец школски анатомски
 Ранец со три прегради. 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал 600D. Прилагодливи ремени 
за рамо, рефлектирачки ремени 360° , 
зајакнати џебови од две страни.  Долен 
дел со гумени стабилизатори и меко 
дно. Пространи прегради со преден 
џеб и засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи и 
дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал и вез.  
Големина: 38 x 29 x 13,5 cm - 
Тежина: 630g / Волумен: 15 l .
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2НС1637

2НС1532

2НС1544

2НС1679

Ранец со тркала
Висококвалитетен 600d ПВЦ 
водоотпорен материјал. Прилагодливи 
ремени, рефлектирачки ремени 360°, 
ПВЦ засилена рачка, гуми прилагосливи 
на секаков вид на терени, можност 
за покривање на тркалата. Има два 
странични отворени џебови, пространи 
прегради и преден џеб, засилена 
рачка за носење. Декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
блескав материјал, холографски 
материјал, вез. 
Димензии: 38 x 29 x 14 cm.
 Тежина: 800 g. Волумен: 15 l 

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL  
Тежина: 800 g. Волумен: 15 l 

Футрола за школски прибор 
со 3 патента, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 18 фломастери,  18 дрвени бои, 
распоред на часови. Димензии: 20 x 14 x 
6.5 cm S-COOL 

Паричник детски
Паричник со лепенка: 
џеб за монети, џеб за 
картички,  држач за
клучеви. 
Светкави дизајни за девојки. 
Димензии: 26 х 12цм.
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2НС1631

2НС1606 2НС1495

Чадор детски
Детски чадор со висок 
квалитет и атрактивен 
дизајн.  Рачно отворање, 
пластична рачка. 
Материјал: Pongee.  
Дијаметар: 53,5 cm.

Футрола за школски прибор
со 2 патента, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, 
линијар, 3 графитни моливи, 12 
фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за 
множење. Димензии: 20 x 13 x 3,5 
cm S-COOL 

Футрола за школски прибор 
тркалезна, празна
Тркалезна футрола за школски 
прибор со еден патент. 
Дополнителна обработка: ПВЦ 
површинска обработка. Димензии: 
7,3 x 21,5 x 7,3 cm.



2НС1707
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2НС1575
Кутија за храна 
630мл
Димензии: 18 x 12 
x 7 cm. Капацитет: 
630 ml. 
Модерен дизајн и 
висок квалитетL 

2НС1524
Торба спортска 
Висококвалитетен водоотпорен материјал, 
идеален за спортски активности. 
Дополнителна обработка: 
светкав материјал. 
Големина: 46 X 35,5 cm.
Тежина: 70g.

Шише за вода 500мл.
Димензии: 6,3 x 21 cm, 
Материјал: алуминиум 
и пластично заштитно 
капаче.

2НС1732

Папка со ластик
Папка со холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm
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2НС1511
2НС1517Ранец школски анатомски 

Мрежест грб со анатомски облик, 
црвсто ЕВА дно.  Материјал: 600D 
PVC. Тројно шиени, прилагодливи 
ремени во зависност од висината и 
тежината на детето, тока на ремени, 
ремени за прилагодување на 
висината на ранец, рефлектирачки 
ленти 360°. Пространа внатрешна 
преграда, преден џеб со организатор 
и држач за клучеви, странични 
џебови за шише со вода или 
чадор, преграда за лаптоп / 
таблет. Висококвалитетни патенти. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
сјај и вез. - Големина: 42 x 34 x 22 cm 
- Тежина: 980g / Волумен: 21 l -

Ранец школски анатомски 
 Ранец со три прегради. 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал 600D. Прилагодливи 
ремени за рамо, рефлектирачки 
ремени 360° , зајакнати џебови 
од две страни.  Долен дел со 
гумени стабилизатори и меко дно. 
Пространи прегради со преден 
џеб и засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи и 
дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал 
и вез.  Големина: 38 x 29 x 13,5 cm - 
Тежина: 630g / Волумен: 15 l .
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2НС1638

2НС1533

2НС1545

2НС1680

Ранец со тркала
Висококвалитетен 600d ПВЦ 
водоотпорен материјал. 
Прилагодливи ремени, 
рефлектирачки ремени 360°, ПВЦ 
засилена рачка, гуми прилагосливи 
на секаков вид на терени, можност 
за покривање на тркалата. Има 
два странични отворени џебови, 
пространи прегради и преден 
џеб, засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
вез. Димензии: 38 x 29 x 14 cm. 
Тежина: 800 g. Волумен: 15 l 

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm S-COOL 

Футрола за школски прибор 
со 3 патента, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm S-COOL 

Паричник детски
Паричник со лепенка:
џеб за монети, џеб за
картички,  држач за клучеви. 
Светкави дизајни за девојки. 
Димензии: 26 х 12цм
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2НС1632

2НС1587 2НС1708

Чадор детски
Детски чадор со висок 
квалитет и атрактивен 
дизајн. 
 Рачно отворање, 
пластична рачка.
 Материјал: Pongee.  
Дијаметар: 53,5 cm.

Шише за 
вода  350МЛ.
Димензии: 
6,7 x 18 cm 
Материјал: 
пластика

Шише за 
вода 500мл.
Димензии: 
6,3 x 21 cm, 
Материјал: 
алуминиум 
и пластично 
заштитно 
капаче.



2НС1708
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2НС1496
2НС1574

2НС1525

Футрола за школски прибор тркалезна, 
празна
Тркалезна футрола за школски прибор со 
еден патент. Дополнителна обработка: 
ПВЦ површинска обработка. Димензии: 
7,3 x 21,5 x 7,3 cm.Дијаметар: 53,5 cm.

Кутија за храна 630мл
Димензии: 18 x 12 x 7 cm. 
Капацитет: 630 ml. 
Модерен дизајн и висок квалитет

Торба спортска
Висококвалитетен 
водоотпорен материјал, 
идеален за спортски 
активности. Дополнителна 
обработка: светкав 
материјал. 
Големина: 46 X 35,5 cm. 
Тежина: 70g.

2НС1733

2НС1748
Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. 
Принт: 4/0 + 
пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm

Папка картонска со ластик
Папка 4D / A5 / A4 со гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина: 31 х 24 х 4.5cm.
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2НС1512 2НС1518
Ранец школски анатомски 
Мрежест грб со анатомски облик, 
црвсто ЕВА дно.  Материјал: 600D 
PVC. Тројно шиени, прилагодливи 
ремени во зависност од висината и 
тежината на детето, тока на ремени, 
ремени за прилагодување на 
висината на ранец, рефлектирачки 
ленти 360°. Пространа внатрешна 
преграда, преден џеб со организатор 
и држач за клучеви, странични 
џебови за шише со вода или 
чадор, преграда за лаптоп / 
таблет. Висококвалитетни патенти. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
сјај и вез. - Големина: 42 x 34 x 22 cm 
- Тежина: 980g / Волумен: 21 l -

Ранец школски анатомски 
Ранец со три прегради. 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал 600D. Прилагодливи 
ремени за рамо, рефлектирачки 
ремени 360° , зајакнати џебови 
од две страни.  Долен дел со 
гумени стабилизатори и меко дно. 
Пространи прегради со преден 
џеб и засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи и 
дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал 
и вез.  Големина: 38 x 29 x 13,5 cm - 
Тежина: 630g / Волумен: 15 l .
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2НС1639
Ранец со тркала
Висококвалитетен 600d ПВЦ 
водоотпорен материјал. 
Прилагодливи ремени, 
рефлектирачки ремени 360°, ПВЦ 
засилена рачка, гуми прилагосливи 
на секаков вид на терени, можност 
за покривање на тркалата. Има 
два странични отворени џебови, 
пространи прегради и преден 
џеб, засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
вез. Димензии: 38 x 29 x 14 cm. 
Тежина: 800 g. Волумен: 15 l 

2НС1534

2НС1546

2НС1681

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm S-COOL  

Футрола за школски прибор
со 3 патента, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm S-COOL 

Паричник детски
Паричник со лепенка: 
џеб за монети, џеб за
 картички,  држач з
а клучеви. 
Светкави дизајни за 
девојки. 
Димензии: 26 х 12цм.
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2НС1633

2НС1497

2НС1734

Чадор детски
Детски чадор со висок 
квалитет и атрактивен 
дизајн.  Рачно отворање, 
пластична рачка. 
Материјал: Pongee.  
Дијаметар: 53,5 cm.

Футрола за школски прибор 
тркалезна, празна
Тркалезна футрола за школски 
прибор со еден патент. 
Дополнителна обработка: 
ПВЦ површинска обработка. 
Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm.

Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. 
Принт: 4/0 + 
пластификација.
Големина: 
31,5 x 23,5 cm

2НС1576

2НС1709

Кутија за храна 630мл
Димензии: 18 x 12 x 7 cm. 
Капацитет: 630 ml. Модерен 
дизајн и висок квалитет

Шише за вода 500мл.
Димензии: 6,3 x 21 cm, 
Материјал: алуминиум и 
пластично заштитно капаче.



Шише за вода 500мл.
Димензии: 6,3 x 21 cm, 
Материјал: алуминиум и 
пластично заштитно капаче.
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2НС053

2НС069

2НС0061

2НС059

2НС0067

Футрола за школски прибор
со 1 патент, полна
Тркалезна футрола за школски 
прибор со еден патент. 
Дополнителна обработка: 
ПВЦ површинска обработка. 
Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm.

Паричник детски
Паричник со лепенка : џеб за 
монети, џеб за картички,  држач 
за клучеви. Светкави дизајни за 
девојки. Димензии 26 х 12цм.

Футрола за школски прибор 
со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, 
линијар, 3 графитни моливи, 18 
фломастери,  18 дрвени бои, 
распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полн
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, 
линијар, 3 графитни моливи, 12 
фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за 
множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm YOLLO 

Футрола за школски прибор 
со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, 
линијар, 3 графитни моливи, 18 
фломастери,  18 дрвени бои, 
распоред на часови.
 Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO



www.prosvetnodelo.com.mk

2НС1513 2НС1520
Ранец школски анатомски 
Мрежест грб со анатомски облик, 
црвсто ЕВА дно.  Материјал: 600D 
PVC. Тројно шиени, прилагодливи 
ремени во зависност од висината и 
тежината на детето, тока на ремени, 
ремени за прилагодување на 
висината на ранец, рефлектирачки 
ленти 360°. Пространа внатрешна 
преграда, преден џеб со 
организатор и држач за клучеви, 
странични џебови за шише со 
вода или чадор, преграда за 
лаптоп / таблет. Висококвалитетни 
патенти. Дополнителна обработка: 
Површинска ПВЦ обработка.  
Големина: 42 x 34 x 22 cm.
 Тежина: 980g . Волумен: 21 l.

Ранец школски анатомски
 Ранец со три прегради. 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал 600D. Прилагодливи 
ремени за рамо, рефлектирачки 
ремени 360° , зајакнати џебови 
од две страни.  Долен дел со 
гумени стабилизатори и меко дно. 
Пространи прегради со преден 
џеб и засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи 
и дополнителна ПВЦ обработка.  
Големина: 38 x 29 x 13,5 cm - 
Тежина: 630g / Волумен: 15 l .
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2НС1538

2НС1538

2НС1640

Футрола за школски прибор
со 1 патент, полна 
Футролата за школски прибор содржи: Острилка, 
гумичка, линијар, 3 графитни моливи, 12 
фломастери,  12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm 
S-COOL Тежина: 980g . Волумен: 21 l.

Футрола за школски прибор
со 1 патент, полна 
Футролата за школски прибор содржи: Острилка, 
гумичка, линијар, 3 графитни моливи, 12 
фломастери,  12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm 
S-COOL Тежина: 980g . Волумен: 21 l.

Ранец со тркала
Висококвалитетен 600d ПВЦ 
водоотпорен материјал. 
Прилагодливи ремени, 
рефлектирачки ремени 360°, ПВЦ 
засилена рачка, гуми прилагосливи 
на секаков вид на терени, можност 
за покривање на тркалата. Има 
два странични отворени џебови, 
пространи прегради и преден 
џеб, засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
вез. Димензии: 38 x 29 x 14 cm. 
Тежина: 800 g. Волумен: 15 l 



 Футрола за школски прибор тркалезна, 
празна
Тркалезна футрола за школски прибор со 
еден патент. Дополнителна обработка: 
ПВЦ површинска обработка. 
Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm. 

Шише за вода 500мл.
Димензии: 6,3 x 21 cm, 
Материјал: алуминиум и 
пластично заштитно капаче.
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2НС1634

2НС1634

2НС1499

2НС1711

Чадор детски 
Детски чадор со висок 
квалитет и атрактивен дизајн.  
Рачно отворање, пластична 
рачка. 
Материјал: Pongee.  
Дијаметар: 53,5 cm.

Футрола за школски прибор со 2 
патента, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, 
линијар, 3 графитни моливи, 12 
фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за 
множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL 
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2НС1577

2НС1739 2НС1751

2НС1528

2НС1675

Кутија за храна 630мл
Димензии: 18 x 12 x 7 cm. 
Капацитет: 630 ml. Модерен 
дизајн и висок квалитет

Папка со ластик
Папка со 
холограмски 
ефект. Принт: 4/0 
+ пластификација.
Големина: 
31,5 x 23,5 cm

Папка картонска 
со ластик
Папка 4D / A5 / A4 со 
гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина: 
31 х 24 х 4.5cm

Торба спортска 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал, идеален за спортски 
активности.
 Дополнителна обработка:
 светкав материјал. 
Големина: 46 X 35,5 cm. 
Тежина: 70g.

Торба за блок Бр.5
Водоотпорен материјал, лесен за 
одржување. 
Удобна рачка за носење. 
Димензии: 410 x 300 mm 
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2НС1514 2НС1521
Ранец школски анатомски 
Мрежест грб со анатомски облик, 
црвсто ЕВА дно.  Материјал: 600D 
PVC. Тројно шиени, прилагодливи 
ремени во зависност од висината и 
тежината на детето, тока на ремени, 
ремени за прилагодување на 
висината на ранец, рефлектирачки 
ленти 360°. Пространа внатрешна 
преграда, преден џеб со 
организатор и држач за клучеви, 
странични џебови за шише со 
вода или чадор, преграда за 
лаптоп / таблет. Висококвалитетни 
патенти. Дополнителна обработка: 
Површинска ПВЦ обработка.  
Големина: 42 x 34 x 22 cm.
 Тежина: 980g . Волумен: 21 l.

Ранец анатомски
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал 600D. Прилагодливи 
ремени, рефлектирачки ремени 360°, 
засилена позадина, два странични 
отворени џебови, долен дел со 
гумени стабилизатори и меко дно, 
прегради и преден џеб и засилена 
рачка за носење. Декоративни 
гумени извлекувачи, дополнителен 
третман: ПВЦ површинска обработка. 
Големина: 38 x 29 x 13,5 cm. Тежина: 
630g, Волумен: 15 l
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2НС1539

2НС1548

2НС1641

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL 

Футрола за школски прибор
со 3 патента, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm S-COOL  

Ранец со тркала
Висококвалитетен 600d ПВЦ 
водоотпорен материјал. 
Прилагодливи ремени, 
рефлектирачки ремени 360°, ПВЦ 
засилена рачка, гуми прилагосливи 
на секаков вид на терени, можност 
за покривање на тркалата. Има 
два странични отворени џебови, 
пространи прегради и преден 
џеб, засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
вез. Димензии: 38 x 29 x 14 cm. 
Тежина: 800 g. Волумен: 15 l 
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2НС1635

2НС1591 2НС1712

Чадор детски 
Детски чадор со висок 
квалитет и атрактивен дизајн.  
Рачно отворање, пластична 
рачка. Материјал: Pongee.  
Дијаметар: 53,5 cm.

Шише за вода  350МЛ.
Димензии: 6,7 x 18 cm 
Материјал: пластика.

Шише за вода 500мл.
Димензии: 6,3 x 21 cm, 
Материјал: алуминиум и 
пластично заштитно капаче.

2НС1738
Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. Принт: 4/0 + 
пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm
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2НС1500

2НС1578

2НС1684

2НС1529

Футрола за школски прибор 
тркалезна, празен
Тркалезна футрола за школски 
прибор со еден патент. 
Дополнителна обработка: 
ПВЦ површинска обработка. 
Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm.

Кутија за храна 630мл
Димензии: 18 x 12 x 7 cm. 
Капацитет: 630 ml. Модерен 
дизајн и висок квалитет

Паричник детски
Паричник со лепенка : џеб за 
монети, џеб за картички,  држач 
за клучеви. Дизајнирани за 
момчиња. Димензии: 26 х 12цм.

Торба спортска 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал, идеален за спортски 
активности. Дополнителна 
обработка: светкав материјал. 
Големина: 46 X 35,5 cm. 
Тежина: 70g
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2НС1515 2НС1522
Ранец школски анатомски 
Мрежест грб со анатомски облик, 
црвсто ЕВА дно.  Материјал: 600D 
PVC. Тројно шиени, прилагодливи 
ремени во зависност од висината и 
тежината на детето, тока на ремени, 
ремени за прилагодување на 
висината на ранец, рефлектирачки 
ленти 360°. Пространа внатрешна 
преграда, преден џеб со 
организатор и држач за клучеви, 
странични џебови за шише со 
вода или чадор, преграда за 
лаптоп / таблет. Висококвалитетни 
патенти. Дополнителна обработка: 
Површинска ПВЦ обработка.  
Големина: 42 x 34 x 22 cm. Тежина: 
980g . Волумен: 21 l.

Ранец школски анатомски 
Ранец со три прегради. 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал 600D. Прилагодливи 
ремени за рамо, рефлектирачки 
ремени 360° , зајакнати џебови 
од две страни.  Долен дел со 
гумени стабилизатори и меко дно. 
Пространи прегради со преден 
џеб и засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи 
и дополнителна ПВЦ обработка.  
Големина: 38 x 29 x 13,5 cm - Тежина: 
630g / Волумен: 15 l .
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2НС1540

2НС1549

2НС1685

2НС1642

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm S-COOL

Футрола за школски прибор 
со 3 патента, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm S-COOL 

Паричник детски
Паричник со лепенка:
 џеб за монети, џеб
 за картички,  држач 
за клучеви. 
Дизајнирани за 
момчиња. 
Димензии: 26 х 12цм.

Ранец со тркала
Висококвалитетен 600d ПВЦ 
водоотпорен материјал. 
Прилагодливи ремени, 
рефлектирачки ремени 360°, ПВЦ 
засилена рачка, гуми прилагосливи 
на секаков вид на терени, можност 
за покривање на тркалата. Има 
два странични отворени џебови, 
пространи прегради и преден 
џеб, засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи. 
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
вез. Димензии: 38 x 29 x 14 cm. 
Тежина: 800 g. Волумен: 15 l 
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2НС1636

2НС1501

2НС1530

2НС1713

2НС1579

2НС1737

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет и 
атрактивен дизајн.  Рачно отворање, 
пластична рачка. 
Материјал: Pongee.  Дијаметар: 53,5 cm

Футрола за школски прибор
 тркалезна, празна
Тркалезна футрола за школски прибор со 
еден патент. Дополнителна обработка: 
ПВЦ површинска обработка.
 Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm.

Торба спортска 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал, идеален за спортски 
активности. Дополнителна 
обработка: светкав материјал. 
Големина: 46 X 35,5 cm. 
Тежина: 70g.

Шише за вода 500мл.
Димензии: 6,3 x 21 cm, 
Материјал: алуминиум 
и пластично заштитно 
капаче.

Кутија за храна
630мл
Димензии: 
18 x 12 x 7 cm. 
Капацитет: 630 ml. 
Модерен дизајн и 
висок квалитет

Папка со ластик
Папка со холограмски 
ефект. Принт: 
4/0 + пластификација.
Големина: 
31,5 x 23,5 cm
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2НС1523
Ранец школски анатомски 
 Ранец со три прегради. 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал 600D. Прилагодливи 
ремени за рамо, рефлектирачки 
ремени 360° , зајакнати џебови 
од две страни.  Долен дел со 
гумени стабилизатори и меко дно. 
Пространи прегради со преден 
џеб и засилена рачка за носење. 
Декоративни гумени извлекувачи 
и дополнителна ПВЦ обработка.  
Големина: 38 x 29 x 13,5 cm - 
Тежина: 630g / Волумен: 15 l .

2НС1531
Торба спортска 
Висококвалитетен водоотпорен 
материјал, идеален за спортски 
активности. Дополнителна обработка: 
светкав материјал.
Големина: 46 X 35,5 cm. Тежина: 70g.

Паричник детски
Паричник со лепенка:
џеб за монети, џеб за картички,  држач 
за клучеви. Дизајнирани за момчиња. 
Димензии: 26 х 12цм.

2НС1686
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2НС1541

2НС1502

Футрола за школски прибор со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор содржи: Острилка, гумичка, линијар, 3 
графитни моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL 

Футрола за школски прибор тркалезна, празна
Тркалезна футрола за школски прибор со еден патент. Дополнителна 
обработка: ПВЦ површинска обработка. Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm.



Шише за 
вода 500мл.
Димензии: 
6,3 x 21 cm, 
Материјал: 
алуминиум 
и пластично 
заштитно 
капаче.

2НС1714
Кутија за храна 630МЛ.
Димензии: 18 x 12 x 7 cm. 
Капацитет: 630 ml. 
Модерен дизајн и висок квалитет

Папка со ластик
Папка со холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm

Папка картонска со ластик
Папка 4D / A5 / A4 со гума. 
Принт: 4/0 + УВ лак. 
Големина: 31 х 24 х 4.5cm.

2НС1618

2НС1736 2НС1750
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2НС1561
Ранец предшколски 
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден 
џеб. Дополнителна обработка 
на површината:Површинска ПВЦ 
обработка. Димензии:  31 x 24 x 9 cm

2НС0055

2НС063

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm YOLLO

Футрола за школски прибор
со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO



www.prosvetnodelo.com.mk

2НС1628

2НС1588 2НС1594

2НС1600

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет 
и атрактивен дизајн.
 Дијаметар: 48,5 cm. Рачно 
отворање, пластична рачка. 
Материјал: ПВЦ

 Шише за вода  350МЛ
Димензии: 6,7 x 18 cm. 
Материјал: пластика

Сет за ужина кутија и шише
Сет: Кутија за ужина и шише 
со вода. Капацитет на кутија 
за ужина 470ml и капацитет 
на шише за вода 400 ml.  
Димензии: 19 x 7,5 x 21,5 cm.

Беби сет за јадење
Комплет: лажица, чаша, 
чинија, длабока чинија. 
Димензии: чинија 21,5 x 
2 cm, Длабока чинија 16 
x 5,5 cm, чаша: 6,5 x 10 
cm. Димензија на сетот: 
26 x 24,5 x 7,5 cm
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2НС1555

2НС1543

2НС1571

Ранец школски анатомски 
Прилагодливи подобрени ремени. 
Рефлектирачки ремени 360 °, 
анатомски обликуван мрежест 
грб. Пространи странични 
прегради за носење вода или 
чадор. Дополнителена обработка: 
ПВЦ дополнителна обработка,   
висококвалитетни патенти, метален 
извлекувач. 
Големина: 41 x 28 x 21 cm - 
Тежина: 720 g- Волумен: 19 l -

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm S-COOL 

Шише за вода 500МЛ.
Димензии: 7 x 18,5 cm. 
Материјал: алуминиум - 
пластично капаче 
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2НС1560

2НС1629

2НС1599

2НС1592

Ранец предшколски
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден џеб. 
Дополнителна обработка на 
површината:Површинска ПВЦ 
обработка. 
Димензии:  31 x 24 x 9 cm

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет и атрактивен 
дизајн.  Рачно отворање, пластична рачка. 
Материјал: Pongee.  Дијаметар: 53,5 cm.

Беби сет за јадење
Комплет: лажица, чаша, чинија, длабока 
чинија. Димензии: чинија 21,5 x 2 cm, 
Длабока чинија 16 x 5,5 cm, чаша: 6,5 x 10 cm. 
Димензија на сетот: 26 x 24,5 x 7,5 cm

Сет за ужина кутија 
и шише
Сет: Кутија за ужина 
и шише со вода. 
Капацитет на кутија 
за ужина 470ml и 
капацитет на шише 
за вода 400 ml.  
Димензии: 19 x 7,5 
x 21,5 cm.
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2НС1561
Ранец предшколски 
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден 
џеб. Дополнителна обработка 
на површината:Површинска ПВЦ 
обработка. Димензии:  31 x 24 x 9 cm

2НС0055

2НС063

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm YOLLO

Футрола за школски прибор
со 3 патента, полна
Содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 18 фломастери,  
18 дрвени бои, распоред на часови. 
Димензии: 20 x 14 x 6.5 cm YOLLO
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2НС1628

2НС1588 2НС1594

2НС1600

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет 
и атрактивен дизајн.
 Дијаметар: 48,5 cm. Рачно 
отворање, пластична рачка. 
Материјал: ПВЦ

 Шише за вода  350МЛ
Димензии: 6,7 x 18 cm. 
Материјал: пластика

Сет за ужина кутија и шише
Сет: Кутија за ужина и шише 
со вода. Капацитет на кутија 
за ужина 470ml и капацитет 
на шише за вода 400 ml.  
Димензии: 19 x 7,5 x 21,5 cm.

Беби сет за јадење
Комплет: лажица, чаша, 
чинија, длабока чинија. 
Димензии: чинија 21,5 x 
2 cm, Длабока чинија 16 
x 5,5 cm, чаша: 6,5 x 10 
cm. Димензија на сетот: 
26 x 24,5 x 7,5 cm
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2НС1555

2НС1543

2НС1571

Ранец школски анатомски 
Прилагодливи подобрени ремени. 
Рефлектирачки ремени 360 °, 
анатомски обликуван мрежест 
грб. Пространи странични 
прегради за носење вода или 
чадор. Дополнителена обработка: 
ПВЦ дополнителна обработка,   
висококвалитетни патенти, метален 
извлекувач. 
Големина: 41 x 28 x 21 cm - 
Тежина: 720 g- Волумен: 19 l -

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm S-COOL 

Шише за вода 500МЛ.
Димензии: 7 x 18,5 cm. 
Материјал: алуминиум - 
пластично капаче 
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2НС1560

2НС1629

2НС1599

2НС1592

Ранец предшколски
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден џеб. 
Дополнителна обработка на 
површината:Површинска ПВЦ 
обработка. 
Димензии:  31 x 24 x 9 cm

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет и атрактивен 
дизајн.  Рачно отворање, пластична рачка. 
Материјал: Pongee.  Дијаметар: 53,5 cm.

Беби сет за јадење
Комплет: лажица, чаша, чинија, длабока 
чинија. Димензии: чинија 21,5 x 2 cm, 
Длабока чинија 16 x 5,5 cm, чаша: 6,5 x 10 cm. 
Димензија на сетот: 26 x 24,5 x 7,5 cm

Сет за ужина кутија 
и шише
Сет: Кутија за ужина 
и шише со вода. 
Капацитет на кутија 
за ужина 470ml и 
капацитет на шише 
за вода 400 ml.  
Димензии: 19 x 7,5 
x 21,5 cm.



www.prosvetnodelo.com.mk

2НС1563

2НС1630

2НС1537

2НС1589

Ранец предшколски
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден џеб.
Дополнителна обработка на 
површината: 
Површинска ПВЦ обработка. 
Димензии:  31 x 24 x 9 cm

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет и 
атрактивен дизајн. Дијаметар: 48,5 
cm. Рачно отворање, пластична 
рачка. Материјал: ПВЦ

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL 

Шише за вода  350МЛ.
Димензии: 6,7 x 18 cm. 
Материјал: пластика
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2НС1566

2НС1626

2НС1598

2НС1586

2НС1593Ранец предшколск
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден џеб. 
Дополнителна обработка на 
површината:Површинска ПВЦ 
обработка.
 Димензии:  31 x 24 x 9 cm

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет и 
атрактивен дизајн. Дијаметар: 48,5 
cm. Рачно отворање, пластична рачка. 
Материјал: ПВЦ

Беби сет за јадење
Комплет: лажица, 
чаша, чинија, 
длабока чинија. 
Димензии: чинија 
21,5 x 2 cm, Длабока 
чинија 16 x 5,5 cm, 
чаша: 6,5 x 10 cm. 
Димензија на сетот: 
26 x 24,5 x 7,5 cm

Шише за вода  350МЛ
Димензии: 6,7 x 18 cm. 
Материјал: пластика

Сет за ужина кутија и 
шише
Сет: Кутија за ужина 
и шише со вода. 
Капацитет на кутија 
за ужина 470ml и 
капацитет на шише 
за вода 400 ml.  
Димензии: 
19 x 7,5 x 21,5 cm
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2НС1567

2НС1627

2НС1597

2НС1622

2НС1596
Ранец предшколск
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден 
џеб. Дополнителна обработка 
на површината:Површинска ПВЦ 
обработка. 
Димензии: 31 x 24 x 9 cm

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет и 
атрактивен дизајн. Дијаметар: 48,5 
cm. Рачно отворање, пластична рачка. 
Материјал: ПВЦ

Беби сет за јадење
Комплет: лажица, 
чаша, чинија, 
длабока чинија. 
Димензии: чинија 
21,5 x 2 cm, Длабока 
чинија 16 x 5,5 cm, 
чаша: 6,5 x 10 cm.
 Димензија на сетот: 
26 x 24,5 x 7,5 cm

Шише за вода 350МЛ.
Димензии: 6,7 x 18 cm 
Материјал: пластика

Сет за ужина кутија и 
шише
Сет: Кутија за ужина 
и шише со вода. 
Капацитет на кутија 
за ужина 470ml и 
капацитет на шише 
за вода 400 ml.  
Димензии: 19 x 7,5 x 
21,5 cm.
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2НС1565

2НС1625

2НС1678

2НС1611

Ранец предшколск
Прилагодливи ремени за рамо, 
зајакнат грб, висококвалитетен 
материјал , два странични џебови, 
засилена рачка за носење. 
Специјално дизајниран за деца 
од предучилишна возраст - Има 
пространа преграда и преден 
џеб. Дополнителна обработка 
на површината:Површинска ПВЦ 
обработка. 
Димензии:  31 x 24 x 9 cm

Чадор детски
Детски чадор со висок квалитет и 
атрактивен дизајн. Дијаметар: 48,5 
cm. Рачно отворање, пластична рачка. 
Материјал: ПВЦ

Торба за блок Бр.5
Водоотпорен 
материјал, лесен
за одржување.
 Удобна рачка за 
носење. Димензии: 
410 x 300 mm 

Футрола за школски
 прибор со 2 патента, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни моливи, 
12 фломастери,  12 дрвени бои, распоред на 
часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL 
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2НС1552

2НС1607

2НС1573

2НС1674

Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. 
Рефлектирачки траки 360° , 
анатомски обликуван мрежест грб. 
Пространи странични прегради 
за носење вода или чадор.  
Дополнителна обработка: блескав 
материјал, холографски материјал, 
ПВЦ обработка со накит внатре, 
висококвалитетни патенти, метални 
извлекувачи и накит POM POM. 
Големина: 41 x 28 x 21 cm - 
Тежина: 720 g / Волумен: 19 l

Футрола за школски прибор 
со 2 патента, полна
Футролата за школски прибор содржи: 
Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 дрвени бои, 
распоред на часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm S-COOL

Шише за вода 500МЛ.
Димензии: 7 x 18,5 cm. 
Материјал: алуминиум - 
пластично капаче

Торба за блок Бр.5
Водоотпорен материјал, лесен за одржување. 
Удобна рачка за носење. 
Димензии: 410 x 300 mm 
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2НС1554

2НС1553 2НС1673

2НС1572
Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. Рефлектирачки траки 
360°,  анатомски обликуван мрежест грб. Пространи 
странични прегради за носење вода или чадори. 
Дополнителна обработка: блескав материјал,  холографски 
материјал,  висококвалитетни патенти, метални 
извлекувачи, накит POM POM и блескави гумени детали. 
Големина: 41 x 28 x 21 cm - Тежина: 720 g / Волумен: 19 l -

Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. Рефлектирачки 
траки 360°,  анатомски обликуван мрежест грб. 
Пространи странични прегради за носење вода или 
чадори. Дополнителна обработка: блескав материјал,  
холографски материјал,  висококвалитетни патенти, 
метални извлекувачи, накит POM POM и блескави 
гумени детали. Големина: 41 x 28 x 21 cm - 
Тежина: 720 g / Волумен: 19 l -

Торба за блок Бр.5
Водоотпорен 
материјал, лесен за 
одржување. Удобна 
рачка за носење. 
Димензии: 
410 x 300 mm

Шише за вода 
500МЛ.
Димензии: 7 x 18,5 
cm. Материјал: 
алуминиум - 
пластично капаче
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2НС1559

2НС1542

2НС1570

Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. 
Рефлектирачки ремени 360 °, 
анатомски обликуван мрежест 
грб. Пространи странични 
прегради за носење вода или 
чадор. Дополнителена обработка: 
ПВЦ дополнителна обработка,   
висококвалитетни патенти, метален 
извлекувач. 
Големина: 41 x 28 x 21 cm - Тежина: 
720 g- Волумен: 19 l -

Футрола за школски прибор 
со 1 патент, полна
Футролата за школски прибор 
содржи: Острилка, гумичка, линијар, 
3 графитни моливи, 12 фломастери,  
12 дрвени бои, распоред на часови, 
табела за множење. Димензии: 20 x 
13 x 3,5 cm S-COOL 

Шише за вода 500МЛ.
Димензии: 7 x 18,5 cm. 
Материјал: алуминиум 
- пластично капаче
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2НС1556

2НС1558

2НС1610

2НС1677
Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. Рефлектирачки 
ремени 360 °, анатомски обликуван мрежест грб. 
Пространи странични прегради за носење вода или 
чадор. Дополнителена обработка: рефлективен 
материјал, висококвалитетни патенти, метален 
извлекувач. Големина: 41 x 28 x 21 cm -
 Тежина: 720 g- Волумен: 19 l -

Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. Рефлектирачки 
ремени 360 °, анатомски обликуван мрежест грб. 
Пространи странични прегради за носење вода или 
чадор. Дополнителена обработка: ПВЦ дополнителна 
обработка,   висококвалитетни патенти, метален 
извлекувач. Големина: 41 x 28 x 21 cm -
 Тежина: 720 g- Волумен: 19 l  -

Футрола за школски прибор
 со 2 патента, полна
Футролата за школски 
прибор содржи: Острилка, 
гумичка, линијар, 3 графитни 
моливи, 12 фломастери,  12 
дрвени бои, распоред на 
часови, табела за множење. 
Димензии: 20 x 13 x 3,5 cm 
S-COOL

Торба за блок Бр.5
Водоотпорен материјал, 
лесен за одржување. 
Удобна рачка за носење. 
Димензии: 410 x 300 mm
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2НС1644
2НС1692

Ранец школски анатомски
Материјал: Висококвалитетен 
материјал 600d. Мрежест грб со 
анатомски облик, прилагодливи 
ремени и тока на грб. Странични 
џебови за вода, висококвалитетни 
патенти и скриени патенти, 
рефлектирачки ленти на задната 
страна и од страните. Два предни 
организациски џебови. Преграда за 
лаптоп / таблет. Големина: 46 x 31 x 
16 cm - Носивост 8 kg - 
Тежина: 750g / Волумен: 24 l 

Футрола за школски прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 cm. 
Висококвалитетен материјал 600d и 
ПВЦ принт. 
Висококвалитетни патенти.



www.prosvetnodelo.com.mk

2НС1648
2НС1697

Ранец школски анатомски
Материјал: Висококвалитетен 
материјал 600d. Мрежест грб со 
анатомски облик, прилагодливи 
ремени и тока на грб. Странични 
џебови за вода, висококвалитетни 
патенти и скриени патенти, 
рефлектирачки ленти на задната 
страна и од страните. Два предни 
организациски џебови. Преграда за 
лаптоп / таблет. Големина: 46 x 31 x 
16 cm - Носивост 8 kg -
 Тежина: 750g / Волумен: 24 l 

Футрола за школски прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 cm. 
Висококвалитетен материјал 600d и 
ПВЦ принт.
Висококвалитетни патенти
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2НС1688

2НС1647

2НС1696

2НС1698

Ранец школски анатомски
Материјал: Висококвалитетен материјал 600d. 
Мрежест грб со анатомски облик, прилагодливи 
ремени и тока на грб. Странични џебови за вода, 
висококвалитетни патенти и скриени патенти, 
рефлектирачки ленти на задната страна и од 
страните. Два предни организациски џебови. 
Преграда за лаптоп / таблет. Големина: 46 x 31 x 16 
cm. Носивост 8 kg. Тежина: 750g. Волумен: 24 l.

Ранец школски анатомски
Материјал: висококвалитетен материјал 600d, 
Ripstop материјал, ПВЦ површинска обработка. 
Анатомски обликуван мрежест грб, прилагодливи 
ремени и тока на грбот. Странични џебови за вода, 
висококвалитетни патенти и скриени патенти, 
рефлектирачки ленти на грбот и страните. Два предни 
организациски џебови. Преграда за лаптоп / таблет. 
Големина: 46 x 31 x 16 cm - Носивост 8 kg -
Тежина: 750g / Волумен: 24 

Футрола за школски 
прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 
cm. Висококвалитетен 
материјал 600d и ПВЦ принт. 
Висококвалитетни патенти.

Футрола за школски 
прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 
cm. Висококвалитетен 
материјал 600d и ПВЦ 
принт. Висококвалитетни 
патенти.cm. Носивост 8 kg. 
Тежина: 750g.
Волумен: 24 l.
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2НС1645 2НС1693
Ранец школски анатомски
Материјал: висококвалитетен 
материјал 600d, Ripstop материјал, 
ПВЦ површинска обработка. 
Анатомски обликуван мрежест грб, 
прилагодливи ремени и тока на 
грбот. Странични џебови за вода, 
висококвалитетни патенти и скриени 
патенти, рефлектирачки ленти 
на грбот и страните. Два предни 
организациски џебови. Преграда за 
лаптоп / таблет. Големина: 46 x 31 x 
16 cm - Носивост 8 kg - Тежина: 750g / 
Волумен: 24 

Футрола за школски прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 cm. 
Висококвалитетен материјал 600d и 
ПВЦ принт. 
Висококвалитетни патенти.
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2НС1643

2НС1643

2НС1455

Ранец школски анатомски
Материјал: Висококвалитетен 
материјал 600d. Мрежест грб со 
анатомски облик, прилагодливи 
ремени и тока на грб. Странични 
џебови за вода, висококвалитетни 
патенти и скриени патенти, 
рефлектирачки ленти на задната 
страна и од страните. Два предни 
организациски џебови. Преграда за 
лаптоп / таблет. Големина: 46 x 31 x 
16 cm - Носивост 8 kg - 
Тежина: 750g / Волумен: 24 l 

Футрола за школски прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 cm. 
Висококвалитетен материјал
600d и ПВЦ принт.
Висококвалитетни патенти

Папка картонска со ластик 
Принт: 4/0 + пластификација со 
мека допир + ефект на холограм. 
Големина: 31 x 24 x 4,5 cm. Со мат 
пластификација и УВ лак
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2НС1646

2НС1695

2НС1744

Ранец школски анатомски
Материјал: Висококвалитетен 
материјал 600d. Мрежест грб со 
анатомски облик, прилагодливи 
ремени и тока на грб. Странични 
џебови за вода, висококвалитетни 
патенти и скриени патенти, 
рефлектирачки ленти на задната 
страна и од страните. Два предни 
организациски џебови. Преграда за 
лаптоп / таблет. Големина: 46 x 31 x 
16 cm - Носивост 8 kg - Тежина: 750g / 
Волумен: 24 l 

Футрола за школски прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 cm. 
Висококвалитетен материјал 600d и 
ПВЦ принт. 
Висококвалитетни патенти.

Папка картонска со ластик
Папка со холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm
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2НС1687

2НС1694

Ранец школски анатомски
Материјал: Висококвалитетен 
материјал 600d. Мрежест грб со 
анатомски облик, прилагодливи 
ремени и тока на грб. Странични 
џебови за вода, висококвалитетни 
патенти и скриени патенти, 
рефлектирачки ленти на задната 
страна и од страните. Два предни 
организациски џебови. Преграда за 
лаптоп / таблет. Големина: 46 x 31 x 
16 cm. Носивост 8 kg. 
Тежина: 750g. Волумен: 24 l. 

Футрола за школски прибор празна
Големина: 20,5 x 9 x 4,5 cm. 
Висококвалитетен материјал 600d и 
ПВЦ принт. 
Висококвалитетни патенти.

2НС1740
Папка картонска со ластик
Папка со холограмски ефект. 
Принт: 4/0 + пластификација.
Големина: 31,5 x 23,5 cm
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Ранец со тркалца, Primary Animal Planet  Must 
Чантата за количка за основно училиште  Animal Planet Wolf Must  со 3 прегради се 
издвојува по импресивниот дизајн со хероите на омилената видео игра која ќе ги 
воодушеви сите ученици! Идеален за ученици кои сакаат практична и издржлива 
училишна чанта со ергономски дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт на 
сите потребни училишни прибори до училиштето. Уникатна училишна чанта  An-
imal Planet Wolf Must која комбинира ранец со количка заедно! Марка:  Animal 
Planet Wolf Must . Димензии: 34x20x45 cm. Мaтеријал: Полиестер. Капацитет: 30 L. 
Тежина: 1600гр. Засилената рачка и заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни прибори. Засилените рефлектирачки 
ремени ја претвораат училишната количка во ранец и обезбедуваат стабилен 
стисок, правилна распределба на тежината и заштита на ‘рбетот на учениците. 
Издржливите тркала го издржуваат трошењето при секојдневна употреба. Со капак 
за тркала кога торбичката за количка се користи како ранец. Странична торбичка со 
издржлива мрежа. Издржливи патенти.

2Д570847
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Ранец, Primary Animal Planet  Must 
Училишен ранец Primary Animal Planet  Must со 3 прегради идеален за секојдневно 
безбедно, удобно и лесно транспортирање на сите потребни училишни прибори. 
Бренд: Animal Planet Must. Димензии: 33x16x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 L. Тежина: 750 g.  Ергономски грб со зајакнати и рефлектирачки 
ремени на задниот дел од училишниот ранец за подобро држење на телото. 
Страничен џеб за чанта со издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно држење. 
Заштитни страни за дополнителна заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви.

2Д570839

2Д570840
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Ранец со тркалца, Primary Animal Planet  Must 
Чантата за количка за основно училиште  Animal Planet Wolf Must  со 3 прегради се 
издвојува по импресивниот дизајн со хероите на омилената видео игра која ќе ги 
воодушеви сите ученици! Идеален за ученици кои сакаат практична и издржлива 
училишна чанта со ергономски дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт на 
сите потребни училишни прибори до училиштето. Уникатна училишна чанта  An-
imal Planet Wolf Must која комбинира ранец со количка заедно! Марка:  Animal 
Planet Wolf Must . Димензии: 34x20x45 cm. Мaтеријал: Полиестер. Капацитет: 30 L. 
Тежина: 1600гр. Засилената рачка и заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни прибори. Засилените рефлектирачки 
ремени ја претвораат училишната количка во ранец и обезбедуваат стабилен 
стисок, правилна распределба на тежината и заштита на ‘рбетот на учениците. 
Издржливите тркала го издржуваат трошењето при секојдневна употреба. Со капак 
за тркала кога торбичката за количка се користи како ранец. Странична торбичка со 
издржлива мрежа. Издржливи патенти.

2Д570847
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2НС047 2НС1662
Ранец школски анатомски 
Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm. 
Тежина: 640 g.  Волумен: 15 

Ранец 
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб. 
Големина: 45 x 30 x 14  cm. 

РА
НЦ

И



2НС1551 2НС1655
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Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. 
Рефлектирачки траки 360°,  анатомски 
обликуван мрежест грб. Пространи 
странични прегради за носење вода 
или чадори. Дополнителна обработка: 
блескав материјал,  холографски 
материјал,  висококвалитетни патенти, 
метални извлекувачи, накит POM POM и 
блескави гумени детали.
 Големина: 41 x 28 x 21 cm - Тежина: 720 g  
Волумен: 19 l - 

Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб. 
Големина: 45 x 31 x 14 cm. 

РА
НЦ

И
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2НС047
2НС1656Ранец школски анатомски 

Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm. 
Тежина: 640 g.  Волумен: 15 

Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб. 
Големина: 43 x 30 x 14 cm. 

РА
НЦ

И
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2НС1658 2НС1660
Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб.
Големина: 43 x 31 x 15 cm. 

Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб. 
Големина: 45 x 30 x 14 cm.. 

РА
НЦ

И
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2НС1661 2НС1659
Ранец
Изработен од висококвалитетен 300D 
ПВЦ материјал со анатомски обликуван 
мрежест грб и подесувач за ремени за 
висина на ранец. Има два странични 
џебови, две посебни прегради и 
преден џеб. Има цврсто ЕВА дно со 
долни стабилизатори, засилена рачка 
за носење и декоративни гумени 
извлекувачи. Дополнителна обработка: 
златен сјај  и сјајни гумени детали.
Димензии: 38 x 39 x 19,5 cm. 
Тежина: 640 g.  Волумен: 15 

Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб. 
Големина: 45 x 30 x 14 cm. 

РА
НЦ

И
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2НС1657 2НС1654
Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб. 
Големина: 43 x 30 x 14 cm. 

Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп,таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб.
 Големина: 45 x 31 x 14 cm. 

РА
НЦ

И
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2НС1652 2НС1651
Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп, таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб. 
Големина: 39 x 30 x 16 cm . 

Ранец
Специјален водоотпорен материјал. 
Ергономски заден дел. Има џеб за 
лаптоп, таблет и мобилен телефон, 
странични џебови за вода и 
организациски џеб.
 Големина: 39 x 30 x 16 cm . 

РА
НЦ

И
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2НС1557
2НС1550

Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. 
Рефлектирачки ремени 360 °, анатомски 
обликуван мрежест грб. Пространи 
странични прегради за носење 
вода или чадор. Дополнителена 
обработка: рефлективен материјал, 
висококвалитетни патенти, метален 
извлекувач.
 Големина: 41 x 28 x 21 cm - 
Тежина: 720 g- Волумен: 19 l -

Ранец школски анатомски
Прилагодливи подобрени ремени. 
Рефлектирачки траки 360°,  анатомски 
обликуван мрежест грб. Пространи 
странични прегради за носење вода 
или чадори. Дополнителна обработка: 
блескав материјал,  холографски 
материјал,  висококвалитетни патенти, 
метални извлекувачи, накит POM POM и 
блескави гумени детали. 
Големина: 41 x 28 x 21 cm - 
Тежина: 720 g / Волумен: 19 l - 

РА
НЦ

И
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2Г232220
РАНЕЦ + ФУТРОЛА ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР ГАБОЛ
Комплет ранец и футрола зас училиштен прибор. Направени се од 
материјал без ПВЦ. Димензии на ранецот: 34 х 46 х 13 цм и димензии 
на футролата 22 х 7 х 7.

РА
НЦ

И



2Г232220
РАНЕЦ + ФУТРОЛА ЗА ШКОЛСКИ ПРИБОР ГАБОЛ
Комплет ранец и футрола зас училиштен прибор. Направени се од 
материјал без ПВЦ. Димензии на ранецот: 34 х 46 х 13 цм и димензии 
на футролата 22 х 7 х 7.

www.prosvetnodelo.com.mk

РА
НЦ

И
Ранец
Училишен ранец со 2 
патенти. Главна преграда 
со заштитна чаура за 
лаптоп. Преден џеб и два 
странични џебови со велкро 
брз пристап. Прилагодливи 
ремени. Состав на ткаенина: 
надворешна ткаенина од 
полиестер и внатрешна 
облога. Големина: 41 x 30 x 
18 cm. Капацитет: 22 литри.

2МИ624605
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РА
НЦ

И

Ранец
Училишен ранец со 2 
патенти. Специјалната 
серија Yeti, сина боја. Главна 
преграда со заштитна 
чаура за лаптоп и преден 
џеб. 2 мрежести странични 
џебови со лесен пристап. 
Прилагодливи ленти, 
поместена и дишечка задна 
страна, армирана основа 
и ракав за количка. Состав 
на ткаенина: надворешна 
ткаенина од полиестер 
и внатрешна облога. 
Големина: 45 x 30 x 12 cm. 
Капацитет: 21 литар.

Ранец
Ранец од колекцијата FIT 
во сина боја со црвен и син 
принт. Главна преграда со 
заштитна обвивка за лаптоп 
и 3 предни прегради со 
патент. 2 лесно достапни 
странични мрежести 
џебови. Прилагодливи 
ремени. Засилена основа. 
Може да се стави на 
количка. Совршен за 
училиште или на патување. 
Надворешен и внатрешен 
материјал 100% полиестер. 
Големина: 48 x 34 x 16 cm. 
Капацитет: 25 литри

2МИ624601

2МИ624604
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Ранец
Училишен ранец со 2 
патенти. Специјалната 
серија Yeti, сина боја. Главна 
преграда со заштитна 
чаура за лаптоп и преден 
џеб. 2 мрежести странични 
џебови со лесен пристап. 
Прилагодливи ленти, 
поместена и дишечка задна 
страна, армирана основа 
и ракав за количка. Состав 
на ткаенина: надворешна 
ткаенина од полиестер 
и внатрешна облога. 
Големина: 45 x 30 x 12 cm. 
Капацитет: 21 литар.

Ранец
Училишен ранец со 2 
патенти. Главна преграда 
со заштитна чаура за 
лаптоп. Преден џеб и два 
странични џебови со велкро 
брз пристап. Прилагодливи 
ремени. Состав на ткаенина: 
надворешна ткаенина од 
полиестер и внатрешна 
облога. Големина: 41 x 30 x 
18 cm. Капацитет: 22 литри.

РА
НЦ

И

2МИ624601-3

2МИ624605-8
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РА
НЦ

И

Ранец
Училишен ранец со 2 
патенти. Главна преграда 
со заштитна чаура за 
лаптоп. Преден џеб и два 
странични џебови со велкро 
брз пристап. Прилагодливи 
ремени. Состав на ткаенина: 
надворешна ткаенина од 
полиестер и внатрешна 
облога. Големина: 41 x 30 x 
18 cm. Капацитет: 22 литри.

Ранец
Училишен ранец со 2 
патенти. Главна преграда 
со заштитна чаура за 
лаптоп. Преден џеб и два 
странични џебови со велкро 
брз пристап. Прилагодливи 
ремени. Состав на ткаенина: 
надворешна ткаенина од 
полиестер и внатрешна 
облога. Големина: 41 x 30 x 
18 cm. Капацитет: 22 литри.

2МИ624605

2МИ624605



www.prosvetnodelo.com.mk

Со младешки стил и привлечен дизајн, тинејџерскиот ранец Mood со 2 прегради 
е идеален за секојдневен безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни 
предмети за секоја активност! Димензии: 30x15x40 cm. Материјал: полиестер. 
Капацитет: 20L. Тежина: 350гр. Рефлектирачките ремени на задниот дел од 
ранецот обезбедуваат најдобро држење за мирни прошетки насекаде! Пластична, 
ергономска рачка за удобно држење. Издржливи патенти. За млади луѓе со уникатен 
став и расположение.

 РАНЕЦ 30*15*40 СИН, МООД

 РАНЕЦ 30*15*40 МООД  РАНЕЦ 30*15*40 ФУТБАЛ, МООД

 РАНЕЦ 30*15*40 СИН, МООД

2Д580439

2Д580450 2Д580447

2Д580439
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Со младешки стил и привлечен дизајн, тинејџерскиот ранец Mood со 2 прегради 
е идеален за секојдневен безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни 
предмети за секоја активност! Димензии: 30x15x40 cm. Материјал: полиестер. 
Капацитет: 20L. Тежина: 350гр. Рефлектирачките ремени на задниот дел од 
ранецот обезбедуваат најдобро држење за мирни прошетки насекаде! Пластична, 
ергономска рачка за удобно држење. Издржливи патенти. За млади луѓе со уникатен 
став и расположение.

 РАНЕЦ 30*15*40, МООД  РАНЕЦ 30*15*40 МООД

 РАНЕЦ 30*15*40 МООД  РАНЕЦ 30*15*40, МООД

2Д580448 2Д580449

2Д580436 2Д580441
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РАНЕЦ 30*15*40 СРЦЕ, МООД

Со младешки стил и привлечен дизајн, тинејџерскиот ранец Mood со 2 прегради 
е идеален за секојдневен безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни 
предмети за секоја активност! Димензии: 30x15x40 cm. Материјал: полиестер. 
Капацитет: 20L. Тежина: 350гр. Рефлектирачките ремени на задниот дел од 
ранецот обезбедуваат најдобро држење за мирни прошетки насекаде! Пластична, 
ергономска рачка за удобно држење. Издржливи патенти. За млади луѓе со уникатен 
став и расположение.

2Д580437
 РАНЕЦ 30*15*40 МООД

 РАНЕЦ 30*15*40 МООД

2Д580221

2Д580440
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2Д506013

2Д506023

Ранес со тркалца,  Marvel Avengers 34*20*45
Ранец со тркалца  за основно училиште „Avengers 
Captain America Must“ со 3 прегради се издвојува 
по својот импресивен 3D мек дизајн кој ќе ги 
воодушеви сите ученици! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива училишна 
чанта со ергономски дизајн за безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори до училиштето. Специјален училиштен 
ранец Avengers Captain America Primary Trol-
ley со квалитет Must која комбинира ранец и 
количка заедно. Засилената рачка и заштитните 
страни помагаат во лесен и удобен транспорт 
и безбедност на сите училишни прибори. 
Засилените рефлектирачки ремени ја претвораат 
училишната количка во ранец и обезбедуваат 
стабилен стисок, правилна распределба на 
тежината и заштита на ‘рбетот на учениците. 
Издржливите тркала го издржуваат трошењето 
при секојдневна употреба. Странична торбичка 
со издржлива мрежа. Димензии: 34x20x45 cm.-- 
Материјал: Полиестер - Капацитет: 30 L - 
Тежина: 1600гр. 

Ранец со тркалца, Marvel Avengers
Училиштен ранец, со две прегради која 
може да се користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од градинка на 
компанијата Must со тема Avengers во сина 
боја.  Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење. 
Димензии 27х10х31 цм.



2Д500981

2Д500986
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Ранец школски, Marvel Avengers
Аvengers Captain America Must Ранец за 
училиште со 3 прегради за ученици кои не 
се разделуваат со своите омилени детски 
херои дури и во училницата! Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за училиште 
со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на 
сите потребни училишни прибори. Со 3D 
мек дизајн. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. Димензии: 
32x15x43 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 850 g. 

Ранец школски, Marvel Avengers
Captain America Must Toddler Ранец 
за основно училиште со 2 прегради 
за ученици кои не се разделуваат со 
своите омилени детски херои дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со 
квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на 
сите потребни училишни прибори.  Свети 
во темнина. Ергономски грб со зајакнати 
и рефлектирачки ремени на задниот дел 
од училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа . Засилена рачка 
за удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот 
прибор. Издржливи патенти со држач 
за клучеви. Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. 
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2Д506030

2Д506010

Термо торба, Marvel Avengers
Торба за ручек Avengers Captain America Must 
Isothermal со 2 прегради идеални за подобро 
складирање и побезбеден транспорт на 
домашна храна до училиште, прошетки и 
екскурзии! Неопходна детска торбичка за храна 
со Must квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност.Со 3D мек дизајн на штит. Торбата 
за ручек „Avengers Captain America Must“ има 
2 пространи прегради, 1 голема централна 
преграда и 1 помала големина на дното. 
Внатрешна изотермална постава за одржување 
на свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое време! 
Засилена рачка, прилагодлив ремен за носење 
на рамо и лента за количка за побезбеден и 
поудобен транспорт на храна. Со еластична
 лента за поддршка на цуцлата.  Димензии: 
24x12x20 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 7 L. Тежина: 300гр. 

Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна,  Marvel Avengers
Училишната футрола „Avengers Heroes 
Must Double Filled“ ги има сите потребни 
училишни материјал и нуди правилна 
организација, безбеден транспорт 
и складирање на сите предмети за 
пишување во училиштето. „Avengers 
Heroes Must Double Filled School Case“ 
содржи пенкало, молив, гума, линијари, 
боички и фломастери. Издржливи 
патенти.Димензии: 15x21x5 cm. 
Материјал: Полиестер.
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2Д506002

2Д506054

Тетратка, Marvel Avengers 
Спирална тетратка. Димензии: B5 
(17x25 cm.). Материјал: Хартија. Број 
на листови: 120. Врзување: Пластична 
спирала, заоблени агли и тврд заден 
капак за заштита на страниците и 
стабилност во пишувањето. Сепаратор 
на теми за подобра организација и 
пребарување на белешки.

 Папака со ластик, 
Marvel Avengers
Captain America гумена папка, 
погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење 
на сите потребни документи на 
училиште! Материјал: Издржлива 
гума и картон. Внатрешните 
јазичиња помагаат за подобро 
држење и обезбедување 
документи.
Димензии: 25X35 cm.
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Ранес со тркалца,  
Marvel Avengers 34*20*46
Ранец со тркалца  за основно училиште The 
Avengers Heroes Must Glow in the Dark  со 3 
прегради се издвојува по својот импресивен 
дизајн кој свети во темно! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива училишна 
чанта со ергономски дизајн за безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори до училиштето. Специјален училиштен 
ранец е комбиниран ранец и количка заедно. 
Засилената рачка и заштитните страни помагаат 
во лесен и удобен транспорт и безбедност на сите 
училишни прибори. Засилените рефлектирачки 
ремени ја претвораат училишната количка во 
ранец и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на ‘рбетот на 
учениците. Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба. Странична 
торбичка со издржлива мрежа. Димензии: 
34x20x45 cm.-- Материјал: Полиестер - Капацитет: 
30 L - Тежина: 1600гр.  

Ранец школски, Marvel Avengers
Ранец со 3 прегради за ученици кои не се 
разделуваат со своите омилени детски херои 
дури и во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште Avengers 
Marvel Heroes со квалитет Must свети во темнина 
и обезбедува секојдневен безбеден, удобен и 
лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Има 3 пространи прегради. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен џеб за 
шише со вода со издржлива мрежа. Засилена 
рачка за удобно држење. Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот прибор. 
Издржливи патенти со држач за клучеви.
 Димензии: 32x15x43 cm. 
Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 850 g.   
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Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна,  Marvel Avengers
Училишната футрола „Avengers Heroes 
Must Double Filled“ ги има сите потребни 
училишни материјал и нуди правилна 
организација, безбеден транспорт 
и складирање на сите предмети за 
пишување во училиштето. „Avengers 
Heroes Must Double Filled School Case“ 
содржи пенкало, молив, гума, линијари, 
боички и фломастери. Издржливи 
патенти.Димензии: 15x21x5 cm. 
Материјал: Полиестер.

 Кутија за храна и шише за вода, 
сет, Marvel Avengers
Сетот за ручек Avengers содржи 1 сад за 
храна и 1 шише од нерѓосувачки челик 
(500 ml) за децата да можат да уживаат 
во својот домашен оброк на училиште, 
на игралиште, на прошетка и многу 
повеќе! Садот за храна се издвојува по 
херметичкиот затворач, додека капакот 
лесно се отвора и затвора и обезбедува 
заштита од протекување. Капацитет на 
садот за храна: 800 ml.  Димензии на 
сад за храна: 18x6x13 cm. Материјал: 
нерѓосувачки челик. Капацитет на 
шише: 500 ml. Димензии на шише: 
6,5x21,5 cm. Садот за храна е погоден 
за микробранова печка. Избегнувајте 
миење во машина за садови за подобро 
зачувување на боите.
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Чаша за моливи метална, Marvel Avengers
Avengers метална чаша за моливи со голем 
капацитет. Суштински додаток за детско биро кој 
обезбедува подобра организација и редослед на 
училишниот материјал. Бренд: Marvel Avengers.  
Димензии: 10x11 cm.

Касичка, Marvel Avengers
Metal Avengers касичка со одличен дизајн и 
издржлив материјал. Идеален за учење на децата 
да ги заштедат своите пари и воедно одличен 
декоративен подарок за детската соба. Димензии: 
10x15 cm. Заштеда и забава со метални Piggy 
Banks на најпопуларните детски херои кои ќе ги 
воодушеват младите и старите!

Острилка, Marvel Avengers
Острилка со сад кој го собира
отпадот од моливите.
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Ранец со тркалца,  Marvel Avengers
Училишна чанта, со две прегради која 
може да се користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од градинка 
на компанијата Must со тема Aveng-
ers во сина боја.  Страничен џеб за 
шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Острилка, Marvel Avengers
стрилка со сад кој го собира
отпадот од моливите.

Ранец училиштен, Marvel Avengers
Avengers Iron Man Must Ранец за 
основно училиште со 2 прегради 
за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски херои 
дури и во училницата! Практичен 
и прекрасно дизајниран, ранецот 
за училиште со квалитет Must 
обезбедува секојдневен безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори.  Свети 
во темнина. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот 
ранец за подобро држење на телото. 
Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за 
удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот 
прибор. Издржливи патенти со држач 
за клучеви. Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. 
Тежина: 350 g. 
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Ранец училиштен, Marvel Avengers
Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро 
држење на телото, заден џеб, 
рефлектирачки линии и зајакнати 
ремени. Капацитет 22л. 
Димензии: 32х17х42 цм. 

Пенкало во 6 бои, Marvel Avengers
Опис: Пенкало со 6 бои на Avengers 
врв од 0,7 мм. Пишува во 6 бои: црна, 
сина, црвена, зелена, портокалова и 
виолетова.
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Стикери, Marvel Avengers
Со новите Avengers Puffy Stickers, 
димензии: 10x22 cm, децата ќе бидат 
воодушевени и ќе ги украсуваат книгите, 
тетратките и секоја друга површина на 
уникатен начин!

Подметач, пластика, Marvel Avengers
Подметач Avengers е идеален за децата да уживаат 
во оброците дома, на училиште, на дневен престој и 
пошироко. Димензии: 43x29 cm. Материјал: Пластика. 
Може да се мие во машина за садови. Заштитува од 
топлина.!
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Ранец со тркалца, Spiderman
Ранец со тркалца Spiderman со 3 прегради 
се издвојува по својот импресивен мек 
дизајн кој ќе ги воодушеви сите ученици! 
Идеален за ученици кои сакаат практична и 
издржлива училишна чанта со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори до 
училиштето. Специјален училиштен ранец 
Spiderman со квалитет Must која комбинира 
ранец и количка заедно. Засилената рачка и 
заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени 
ја претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр.

Термо торба, Spiderman
Неопходна торбичка за храна со Must квалитет 
која ќе воодушеви во секоја активност.  Со 
уникатен дизајн. Термо торбичката има 2 
пространи прегради, 1 голема централна 
преграда и 1 помала на дното. Внатрешноста 
е од изотермална постава за одржување 
на свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое време! 
Засилена рачка, прилагодлив ремен за носење 
и лента за количка за најбезбеден и најудобен 
транспорт на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето. Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 7L.  
Тежина: 300g
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Ранец училиштен, Spiderman
Spiderman ранец за училиште со 3 
прегради за ученици.Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа . Засилена рачка 
за удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот 
прибор. Издржливи патенти со држач 
за клучеви. Димензии: 32x18x43 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 750 g. 

Ранец училиштен, Spiderman
Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото, заден џеб, рефлектирачки линии 
и зајакнати ремени.  Капацитет 22л. 
Димензии: 32х17х42 цм. 
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Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна, Spiderman
Училишната футрола Spiderman  ги има 
сите потребни училишни материјали и 
нуди соодветна организација, безбеден 
транспорт и складирање на целиот 
училиштен материјал на училиште. 
Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: 
Полиестер. Училишната футрола содржи 
пенкало, молив, гума, гума, линијари, 
боички и маркери. Издржливи патенти

Кутија за ужина и шише за вода, 
Spiderman
Сетот Spiderman содржи 1 сад за храна и 
1 алуминиумско шише (500 ml) за децата 
да можат да уживаат во своите домашни 
оброци на училиште, на игралиште, на 
прошетки и многу повеќе!
Садот за храна се издвојува по 
херметичкиот затворач, додека капакот 
лесно се отвора и затвора и обезбедува 
заштита од протекување. Садот за храна е 
од конструктивен материјал: ПП пластика. 
Капацитет на садот: 800 ml. Димензии 
на сад за храна: 18x6x13 cm. Материјал 
на шише: алуминиум. Капацитет на 
шише: 500 ml. Димензии на шише: 
6,5x21,5 cm. Садот за храна е погоден 
за микробранова печка. Избегнувајте 
миење во машина за садови за подобро 
зачувување на боите.
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Чаша за молив, Spiderman
Spiderman метална чаша за моливи со 
голем капацитет. Суштински додаток 
за детско биро кој обезбедува подобра 
организација и редослед на училишниот 
материјал. Димензии: 10x11 cm.

Острилка, Spiderman
Острилка со сад кој го собира 
отпадот од моливите.

Ножички детски, 
Spiderman
Ножици Spiderman со метален 
врв и мека рачка за удобно 
користење и прецизност на 
сечењето. Особено ефикасни 
за на училиште, за сечење 
хартии и материјали како 
филц, кадифе и ленти и за 
секојдневна употреба дома. 
Сечила од нерѓосувачки челик 
за поголема прецизност на 
сечењето. Пластични рачки кои 
ги штитат прстите од повреди 
и ја олеснуваат продолжената 
употреба.

Касичка, Spiderman
Spiderman касичка со одличен дизајн и 
издржлив материјал. Идеален за учење 
на децата да ги заштедат своите пари и 
воедно одличен декоративен подарок 
за детската соба. Димензии: 10x15 cm. 
Заштеда и забава со метални Piggy Banks 
на најпопуларните детски херои кои ќе ги 
воодушеват младите и старите!
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Сет училиштен прибор,
 Spiderman
Сетот содржи: тетратка, 
калкулатор, молив, гума, 
острилка и футрола за прибор.

Папка со ластик, Spiderman
Гумената папка Spiderman 
е погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење 
на сите потребни документи 
на училиште! Материјал: 
гума и картон за подобра 
заштита и безбеден транспорт 
на документи. Внатрешните 
јазичиња помагаат подобро 
да се држат и да се обезбедат 
документите. 
Димензии на пликот: 25x35 cm. 
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Сет училиштен прибор, Spiderman
Сетот содржи: тетратка, линијар, 2 моливи, гума, острилка, 
налепници, ПВЦ футрола за училиштен прибор.

Папка со копче, Spiderman
Папката Spiderman е погодна за секојдневен транспорт, 
складирање и носење на сите потребни документи на 
училиште! Димензии на папката: А4. 
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Ранец со тркалца, Spiderman
Ранец со тркалца за предучилишна 
возраст од Spiderman Идеален 
ранц со тркалца за предучилишна 
возраст која безбедно, удобно и 
лесно ги транспортира сите потребни 
училишни прибори до  градинката.
Со 3D дизајн и дополнителни 
џебови. Страничен џеб со издржлива 
мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење. Издржливи патенти. 
Засилените ремени го претвораат 
училишнатаранец на тркала во обичен 
ранец и обезбедуваат цврсто држење, 
правилна распределба на тежината 
и заштита на рбетот на најмалите. 
Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба.  
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Тежина: 850гр. 

Ранец, Spiderman
Spiderman ранец за основно училиште со 2 
прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со 
квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа 
. Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна заштита 
на училишниот прибор. Издржливи патенти. 
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 
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Ранец училиштен, Spiderman
Spiderman ранец за основно училиште со 2 
прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со 
квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна заштита 
на училишниот прибор. Издржливи патенти. 
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 8L. Тежина: 350 g.

Чаша за молив, Spiderman
Чаша за моливи  Spiderman , идеален 
додаток кој обезбедува најдобра 
организација и редослед на училишниот 
материјал! Димензии: 8x8x9,5.

Касичка, Spiderman
Касичка на Spiderman, идеален додаток 
за да ги научите децата да штедат пари 
и воедно одличен декоративен подарок 
за детската соба. Димензии: 8х8х12. 
Материјал: пластика.
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2Д508023

2Д508030

2Д508011

Ташна за училиштен прибор, 
дводелна, полна, Spiderman
Ташната Spiderman комбинира 
футрола со торба за половината со 
еден едноставен потег и нуди удобна 
организација, безбеден транспорт 
и складирање на сите училишни 
прибори и скапоцености на училиште, 
во движење и пошироко! Димензии: 
20x11x3,5 cm. Материјал: Полиестер. 
Прилагодлив ремен за рамо.

Острилка, Spiderman
Острилка со сад кој 
го собира отпадот од 
моливите.

Острилка, Spiderman
Подметач Spiderman е идеален за 
децата да уживаат во оброците дома, 
на училиште, на дневен престој и 
пошироко. Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: Пластика. Може да се мие 
во машина за садови. Заштитува од 
топлина.
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Часовник во кутија, Spiderman
Силиконски рачен часовник Spiderman со 
аналоген механизам доаѓа во кутија за 
подароци и е погоден за децата да го научат 
времето на најлесен начин, благодарение 
на нумерираните часови на бројчаникот.
Материјал: силикон. Облик на рамка: тркалезна. 
Врзување: ремен. Тип на механизам: батерија. 
Тип на дисплеј: аналоген. Во кутија за подароци.

Часовник во кутија, 
Spiderman
Рачен часовник 
    Spiderman со 
аналоген механизам 
доаѓа во кутија за 
подароци и е погоден 
за децата да го научат 
времето на најлесен 
начин, благодарение 
на нумерираните 
часови на бројчаникот. 
Материјал: Гума-
пластика Облик на 
рамка: тркалезна. 
Врзување: ремен. Тип 
на механизам: батерија. 
Тип на дисплеј: 
аналоген. Во кутија за 
подароци.

Балон со изненадување, 
Spiderman
Балон со изненадување 
Spiderman е исполнет 
со уникатни играчки и 
изненадувања кои ќе 
воодушеват и ќе донесат 
радост и забава! Секое 
пакување вклучува случајни 
изненадувачки подароци од 
широк спектар на производи, 
како што се печати, беџови, 
страници за боење и многу 
повеќе. 
Погоден за деца од 3+години.



www.prosvetnodelo.com.mk

2Д508009 2Д508010

2Д508012
Кутија за ужина и шише за вода, Spiderman
Spiderman содржи 1 сад за храна и 1 алуминиумско шише (500 ml) за децата да можат 
да уживаат во своите домашни оброци на училиште, на игралиште, на прошетки и 
многу повеќе!
Садот за храна се издвојува по херметичкиот затворач, додека капакот лесно се отвора 
и затвора и обезбедува заштита од протекување. Садод за храна е од конструктивен 
материјал: ПП пластика. Капацитет на садот: 800 ml. Димензии на сад за храна: 18x6x13 
cm. Материјал на шише: алуминиум. Капацитет на шише: 500 ml. Димензии на шише: 
6,5x21,5 cm. Садот за храна е погоден за микробранова печка. Избегнувајте миење во 
машина за садови за подобро зачувување на боите.
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Ранец училиштен, Spiderman
Ранец со тркалца  Spiderman со 3 прегради 
се издвојува по својот импресивен мек 
дизајн кој ќе ги воодушеви сите ученици! 
Идеален за ученици кои сакаат практична и 
издржлива училишна чанта со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори до 
училиштето. Специјален училиштен ранец 
Spiderman со квалитет Must која комбинира 
ранец и количка заедно. Засилената рачка и 
заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени 
ја претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр. 

Ранец со тркалца, Spiderman
Spiderman ранец за училиште со 3 
прегради за ученици. Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати 
и рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро 
држење на телото. Страничен џеб за 
шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. 
Издржливи патенти со држач за 
клучеви. Димензии: 32x18x43 cm. 
Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 750 g. 
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2Д506004 2Д506020

Торба термо, Spiderman
Неопходна детска торбичка за храна 
со Must квалитет која ќе воодушеви 
во секоја активност.  Со 3D мек дизајн. 
Термо торбичката има 2 пространи 
прегради, 1 голема централна преграда 
и 1 помала на дното. Внатрешноста е 
од изотермална постава за одржување 
на свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое 
време! Засилена рачка, прилагодлив 
ремен за носење и лента за количка за 
најбезбеден и најудобен транспорт на 
храна. Со еластична лента за поддршка 
на шишето. Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 7L.  Тежина: 300g

Тетратка, Spiderman
Спирална тетратка. Димензии: B5 
(17x25 cm.). Материјал: Хартија. Број 
на листови: 120. Врзување: Пластична 
спирала, заоблени агли и тврд заден 
капак за заштита на страниците и 
стабилност во пишувањето. 
Сепаратор на теми за подобра 
организација и пребарување на 
белешки.

Футрола за училиштен прибор, 
дводелна, полна, Spiderman
Училишната футрола Spiderman  ги има 
сите потребни училишни материјали и 
нуди соодветна организација, безбеден 
транспорт и складирање на целиот 
училиштен материјал на училиште. 
Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: 
Полиестер. Училишната футрола содржи 
пенкало, молив, гума, гума, линијари, 
боички и маркери. Издржливи патенти
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Налепници за книги, Spiderman
Налепниците Spiderman се совршени за украсување на училишен прибор 
како што се училишни ранци, колички, куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик лесно да го најде својот училишен прибор. Број 
на етикети: 20, 5 листа

Налепници за име, Spiderman
Етикетите за налепници на Spiderman се 
совршени за украсување на училишен 
прибор како што се училишен ранец, 
количка, футрола, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна листа, 
налепниците на предмети му овозможуваат 
на секој ученик лесно да го најде својот 
училишен прибор. 
Број на етикети: 20,5 листа.
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Сет за боење, Spiderman
Сетот содржи: Боенка, стикери, 12 мрсни боички, 14 фломастери, 
водени боици, четка и 2 шаблони.

Часовник, Spiderman
Силиконски рачен часовник 
Spiderman со аналоген механизам 
доаѓа во кутија за подароци и е 
погоден за децата да го научат 
времето на најлесен начин, 
благодарение на нумерираните 
часови на бројчаникот. Материјал: 
силикон. Облик на рамка: тркалезна. 
Врзување: ремен. Тип на механизам: 
батерија. Тип на дисплеј: аналоген. 
Во кутија за подароци.
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Ранец со тркалца, Transformers
Ранец со тркалца Transformers со 3 прегради се 
издвојува по својот импресивен мек дизајн кој ќе 
ги воодушеви сите ученици! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива училишна чанта 
со ергономски дизајн за безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни прибори до 
училиштето. Специјален училиштен ранец 
Transformers со квалитет Must која комбинира 
ранец и количка заедно. Засилената рачка и 
заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни прибори. 
Засилените рефлектирачки ремени ја претвораат 
училишната количка во ранец и обезбедуваат 
стабилен стисок, правилна распределба на тежината 
и заштита на ‘рбетот на учениците. Издржливите 
тркала го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива мрежа. 
Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр.

Ранец училиштен, Transformers
Transformers ранец за училиште со 3 
прегради за ученици. Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите потребни 
училишни прибори. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. Димензии: 
32x18x43 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 850 g. 
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2Д483218

2Д483215

2Д483219

Торба термо, Transformers
Неопходна торбичка за храна со Must 
квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност.  Со уникатен дизајн. Термо 
торбичката има 2 пространи прегради, 1 
голема централна преграда и 1 помала на 
дното. Внатрешноста е од изотермална 
постава за одржување на свежината, 
вкусноста и константната температура на 
сите оброци во секое време! Засилена 
рачка, прилагодлив ремен за носење 
и лента за количка за најбезбеден 
и најудобен транспорт на храна. Со 
еластична лента за поддршка на шишето. 
Димензии: 24x12x20 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 7L.  Тежина: 300g

Футрола за училиштен прибор, двојна, 
полна, Transformers
Училишната футрола Transformers  ги има 
сите потребни училишни материјали и 
нуди соодветна организација, безбеден 
транспорт и складирање на целиот 
училиштен материјал на училиште. 
Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: 
Полиестер. Училишната футрола содржи 
пенкало, молив, гума, гума, линијари, 
боички и маркери. Издржливи патенти

Сет училиштен прибо, Transformers
Сетот содржи: тетратка, линијар, 
молив, гума и острилка.
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Ранец со тркалца, Transformers
Ранец со тркалца Transformers со 3 прегради 
се издвојува по својот импресивен мек 
дизајн кој ќе ги воодушеви сите ученици! 
Идеален за ученици кои сакаат практична и 
издржлива училишна чанта со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори до 
училиштето. Специјален училиштен ранец 
Transformers  со квалитет Must која комбинира 
ранец и количка заедно. Засилената рачка и 
заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени 
ја претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр.

Ранец училиштен, Transformers
Transformers ранец за училиште со 3 прегради 
за ученици. Практичен и прекрасно дизајниран, 
ранецот за училиште со квалитет Must 
обезбедува секојдневен безбеден, удобен и 
лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. Димензии: 
32x18x43 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 850 g.
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Футрола за училиштен прибор, двојна, 
полна, Transformers
Училишната футрола Transformers ги има 
сите потребни училишни материјали и нуди 
соодветна организација, безбеден транспорт 
и складирање на целиот училиштен материјал 
на училиште. Димензии: 15x21x5 cm. 
Материјал: Полиестер. Училишната футрола 
содржи пенкало, молив, гума, гума, линијари, 
боички и маркери. Издржливи патенти

Тетратка, Transformers
Спирална тетратка. Димензии: B5 
(17x25 cm.). Материјал: Хартија. Број 
на листови: 120. Врзување: Пластична 
спирала, заоблени агли и тврд заден 
капак за заштита на страниците 
и стабилност во пишувањето. 
Сепаратор на теми за подобра 
организација и пребарување на 
белешки.

Чаша за моливи, Transformers
Transformers метална чаша за 
моливи со голем капацитет. 
Суштински додаток за детско биро кој 
обезбедува подобра организација и 
редослед на училишниот материјал. 
Димензии: 10x11 cm.

Касичка, Transformers
Transformers касичка со одличен дизајн и 
издржлив материјал.Идеален за учење на 
децата да ги заштедат своите пари и воедно 
одличен декоративен подарок за детската 
соба. Димензии: 10x15 cm. Заштеда и забава 
со метални Piggy Banks на најпопуларните 
детски херои кои ќе ги воодушеват младите 
и старите!
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Ранец со тркалца, 
Transformers
Училишна чанта, со две прегради 
која може да се користи како 
количка со тркалца, погодна за 
деца од градинка на компанијата 
Must со тема Transformers  во сина 
боја.  Страничен џеб за шише 
за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ранец училиштен, Transformer
Transformers  ранец за основно училиште со 2 
прегради за ученици кои не се разделуваат со 
своите омилени ликови дури и во училницата! 
Практичен и прекрасно дизајниран, ранецот 
за училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни прибори. 
Ергономски грб со зајакнати и рефлектирачки 
ремени на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен џеб за 
шише за вода со издржлива мрежа . Засилена 
рачка за удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот прибор. 
Издржливи патенти, со карактеристичен 
привезок. Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер.
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2Д483223

2Д483227

2Д483204

Подметач, пластика, Transformers
Transformers Placemat е идеален за децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен престој и пошироко! Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: пластика. Безбедно за миење. Заштитува од топлина.

Боенка со лепенки, Transformers
Детската подлога за цртање со 
налепници Transformers е идеална 
за бескрајни часови креативна 
активност на училиште, дома и во 
движење. Димензии: 20x25 cm. 

Часовник детски, Transformers
Рачен часовник Transformers со аналоген механизам доаѓа во кутија за подароци 
и е погоден за децата да го научат времето на најлесен начин, благодарение 
на нумерираните часови на бројчаникот. Материјал: Гума-пластика Облик на 
рамка: тркалезна. Врзување: ремен. Тип на механизам: батерија. Тип на дисплеј: 
аналоген. Во кутија за подароци.
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Балон со изненадување, 
Transformers
Балон со изненадување Transformers е
 исполнет со уникатни играчки и 
изненадувања кои ќе воодушеват 
и ќе донесат радост и забава! Секое 
пакување вклучува случајни 
изненадувачки подароци од широк 
спектар на производи, како што се 
печати, беџови, страници за боење и 
многу повеќе. 
Погоден за деца од 3+ години.

Шише за вода , Transformers
Шише за вода од нерѓосувачки челик
Transformers со слама од 500 ml е суштинскиот 
додаток во секој ранец или торба за децата 
да не бидат на училиште, на игралиште, на 
спортски активности и на дневни прошетки.
Се издвојува по издржливиот, безбеден 
материјал без BPA и практичниот дизајн 
благодарение на пластичната преклопна 
сламка што е лесна за употреба и капакот со 
специјален затворач. Материјал: Алуминиум. 
Капацитет: 500 ml

Сет за боење, Transformers
Сетот содржи: Боенка, 
стикери, 12 мрсни боички, 
14 фломастери, водени 
боици, четка и 2 шаблони.
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Тетратка, Tetris
Спирална тетратка. Димензии: B5 (17x25 cm.). 
Материјал: Хартија. Број на листови: 120. 
Врзување: Пластична спирала, заоблени агли 
и тврд заден капак за заштита на страниците 
и стабилност во пишувањето. Сепаратор на 
теми за подобра организација и пребарување 
на белешк

Чаша за моливи, Tetris
Tetris метална чаша за моливи со голем 
капацитет. Суштински додаток за детско 
биро кој обезбедува подобра организација 
и редослед на училишниот материјал. 
Димензии: 10x11 cm.

Папка со копче, Tetris
Папката Tetris е погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење на сите 
потребни документи на училиште! 
Димензии на папката: А4. 

Папка со ластик, Tetris
Гумената папка Tetris е погодна за 
секојдневен транспорт, складирање и 
носење на сите потребни документи на 
училиште! Материјал: гума и картон за 
подобра заштита и безбеден транспорт 
на документи. Внатрешните јазичиња 
помагаат подобро да се држат и да се 
обезбедат документите. Димензии на 
пликот: 25x35 cm. 

2Д504052

2Д504050 2Д504055

2Д504056
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Ранец со тркалца, PJMasks
Ранец со тркалца  „PJMasks“ со 3 прегради се 
издвојува по својот импресивен мек дизајн кој ќе 
ги воодушеви сите ученици! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива училишна чанта 
со ергономски дизајн за безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни прибори 
до училиштето. Специјален училиштен ранец 
PJMasks со квалитет Must која комбинира ранец 
и количка заедно. Засилената рачка и заштитните 
страни помагаат во лесен и удобен транспорт и 
безбедност на сите училишни прибори. Засилените 
рефлектирачки ремени ја претвораат училишната 
количка во ранец и обезбедуваат стабилен стисок, 
правилна распределба на тежината и заштита 
на ‘рбетот на учениците. Издржливите тркала го 
издржуваат трошењето при секојдневна употреба. 
Странична торбичка со издржлива мрежа. 
Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр. 

Ранец училиштен, PJMasks
PJMasks ранец за училиште со 3 прегради за 
ученици. Практичен и прекрасно дизајниран, 
ранецот за училиште со квалитет Must 
обезбедува секојдневен безбеден, удобен и 
лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење. Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. Димензии: 
33x16x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 750 g.  

2Д484258

2Д484249
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Торба термо, PJMasks
Неопходна торбичка за храна со Must 
квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност.  Со уникатен дизајн. Термо 
торбичката има 2 пространи прегради, 
1 голема централна преграда и 1 
помала на дното. Внатрешноста е од 
изотермална постава за одржување на 
свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое 
време! Засилена рачка, прилагодлив 
ремен за носење и лента за количка 
за најбезбеден и најудобен транспорт 
на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето. Димензии: 
24x12x20 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 7L.  Тежина: 300g

Ранец училиштен, PJMasks
PJMasks ранец за основно училиште 
со 2 прегради за ученици кои не 
се разделуваат со своите омилени 
детски ликови дури и во училницата! 
Практичен и прекрасно дизајниран, 
ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори. 
Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро 
држење на телото. Страничен џеб за 
шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. 
Издржливи патенти. Димензии: 
27x10x31 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 

2Д484259

2Д484251
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Футрола за школски прибор, двојна, 
полна, PJMasks
Училишната футрола PJMasks  ги има 
сите потребни училишни материјали 
и нуди соодветна организација, 
безбеден транспорт и складирање 
на целиот училиштен материјал на 
училиште. Димензии: 15x21x5 cm. 
Материјал: Полиестер. Училишната 
футрола содржи пенкало, молив, гума, 
гума, линијари, боички и маркери. 
Издржливи патенти

Сет училиштен прибор, PJMasks
Сет за сликање. Вклучува: Блок за скица, 2 страници со налепници, 3 матрици, 6 
боички, 5 сјајни лепила, 6 маркери. 
Погоден за возраст од 3 па нагоре.

2Д484257

2Д484260
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Чаша за моливи,  PJMasks
 PJMasks метална чаша за моливи со 
голем капацитет. Суштински додаток 
за детско биро кој обезбедува 
подобра организација и редослед на 
училишниот материјал. 
Димензии: 10x11 cm.

2Д484253

Шише за вода, PJMasks
Шишето PJMasks е направени од пластичен материјал и прилично е лесен. Поради својот 
материјал можете лесно да го измиете и да го наполните со секакви пијалоци, исто така е 
отпорен на удари и паѓања. Има дури и сламка за лесен и контролиран проток кога детето 
пие.

2Д484262



Ранец со тркалца, Jurassic World 
Ранец со тркалца  „Jurassic World, T-Rex“ со 3 
прегради се издвојува по својот импресивен 
мек дизајн кој ќе ги воодушеви сите ученици! 
Идеален за ученици кои сакаат практична и 
издржлива училишна чанта со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори до 
училиштето. Специјален училиштен ранец 
Jurassic World со квалитет Must која комбинира 
ранец и количка заедно. Засилената рачка и 
заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени 
ја претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: 
Полиестер. 

Ранец училиштен, Jurassic World 
Jurassic World  ранец за училиште со 
3 прегради за ученици. Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати 
и рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро 
држење на телото. Страничен џеб за 
шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. 
Издржливи патенти со држач за клучеви. 
Димензии: 33x16x45 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 750 g. 

www.prosvetnodelo.com.mk
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Футрола за училиштен прибор, двојна, Jurassic World 
Училишна футрола  Jurassic World со 2 прегради, идеална за секој ученик 
кој бара практична и издржлива футрола за организирање, складирање и 
удобно транспортирање на сите потребни училишни прибори! Димензии: 
21x6x9 cm. Број на прегради: 2. Материјал: Полиестер. Издржливи патенти.

Тетратка, Jurassic World 
Спирална тетратка. Димензии: B5 
(17x25 cm.). Материјал: Хартија. 
Број на листови: 120. Врзување: 
Пластична спирала, заоблени агли 
и тврд заден капак за заштита 
на страниците и стабилност 
во пишувањето. Сепаратор на 
теми за подобра организација и 
пребарување на белешки.

2Д570789

2Д570783
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Ранец со тркалца, Jurassic World 
Ранец со тркалца  „Jurassic World“ 
со 3 прегради се издвојува по својот 
импресивен мек дизајн кој ќе ги воодушеви 
сите ученици! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива 
училишна чанта со ергономски дизајн 
за безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори 
до училиштето. Специјален училиштен 
ранец Jurassic World со квалитет Must 
која комбинира ранец и количка заедно. 
Засилената рачка и заштитните страни 
помагаат во лесен и удобен транспорт и 
безбедност на сите училишни прибори. 
Засилените рефлектирачки ремени ја 
претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита 
на ‘рбетот на учениците. Издржливите 
тркала го издржуваат трошењето при 
секојдневна употреба. Странична торбичка 
со издржлива мрежа. Димензии: 34x20x45 
cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 30 
L.Тежина: 1600гр. 

Ранец училиштен, Jurassic World 
Jurassic World  ранец за училиште со 
3 прегради за ученици. Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за училиште 
со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна заштита 
на училишниот прибор. Издржливи патенти 
со држач за клучеви. Димензии: 33x16x45 
cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 750 g. 
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Чаша за моливи, Jurassic World 
Jurassic World метална чаша за моливи 
со голем капацитет. Суштински додаток 
за детско биро кој обезбедува подобра 
организација и редослед на училишниот 
материјал. Димензии: 10x11 cm.

Шише за вода, Jurassic World
Шише за вода од нерѓосувачки челик Jurassic World со слама од 500 ml е 
суштинскиот додаток во секој ранец или торба за децата да не бидат на училиште, 
на игралиште, на спортски активности и на дневни прошетки. Се издвојува по 
издржливиот, безбеден материјал без BPA и практичниот дизајн благодарение на 
пластичната преклопна сламка што е лесна за употреба и капакот со специјален 
затворач. Материјал: Алуминиум. Капацитет: 500 ml



www.prosvetnodelo.com.mk
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Торба термо, Jurassic World  
Неопходна торбичка за храна со 
Must квалитет која ќе воодушеви во 
секоја активност.  Со уникатен дизајн. 
Термо торбичката има 2 пространи 
прегради, 1 голема централна 
преграда и 1 помала на дното. 
Внатрешноста е од изотермална 
постава за одржување на свежината, 
вкусноста и константната температура 
на сите оброци во секое време! 
Засилена рачка, прилагодлив ремен 
за носење и лента за количка за 
најбезбеден и најудобен транспорт 
на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето. Димензии: 
24x12x20 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 7L.  Тежина: 300g

Папка со ластик, 
Jurassic World  
Jurassic World  гумена 
папка, погодна за 
секојдневен транспорт, 
складирање и носење на 
сите потребни документи 
на училиште! Материјал: 
Издржлива гума и 
картон. Внатрешните 
јазичиња помагаат 
за подобро држење 
и обезбедување 
документи.
Димензии: 25X35 cm.
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Сет за боење, Jurassic World 
Сетот содржи: Боенка, стикери, 12 мрсни боички, 14 фломастери, водени боици, 
четка и 2 шаблони.

Кутија за храна и шише за вода, 
Jurassic World 
Сетот Jurassic World содржи 1 сад за 
храна и 1 алуминиумско шише (500 
ml) за децата да можат да уживаат во 
своите домашни оброци на училиште, 
на игралиште, на прошетки и многу 
повеќе!
Садот за храна се издвојува по 
херметичкиот затворач, додека капакот 
лесно се отвора и затвора и обезбедува 
заштита од протекување. Садод за 
храна е од конструктивен материјал: 
ПП пластика. Капацитет на садот: 800 
ml. Димензии на сад за храна: 18x6x13 
cm. Материјал на шише: алуминиум. 
Капацитет на шише: 500 ml. Димензии 
на шише: 6,5x21,5 cm. Садот за храна 
е погоден за микробранова печка. 
Избегнувајте миење во машина за 
садови за подобро зачувување на 
боите.
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2Д570760

2Д570790

Налепници за книги, Jurassic World 
Налепниците Jurassic World се погодни 
за украсување на омилените книги, 
тетратки, дневници и која било друга 
површина! Димензии: 8х12 см. 
Вклучува 5 листови со разни налепници.

Сет училиштен прибор, Jurassic World 
Сетот содржи: тетратка, линијар, молив, 
гума и острилка.
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2Д570879 2Д570884
Налепници за книги, Jurassic World  
Налепниците Jurassic World  се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик лесно 
да го најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа

Налепници за име, Jurassic World  
Етикетите за налепници на Jurassic 
World се совршени за украсување 
на училишен прибор како што 
се училишен ранец, количка, 
футрола, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците на предмети му 
овозможуваат на секој ученик лесно 
да го најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20,5 листа.
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Боенка со стикери, Jurassic World 
Новата боенка Jurassic World е 
совршена за бескрајни часови 
креативност на училиште, дома и во 
движење. Димензии на боенката: 
20x25 cm. Вклучува: 16 страници за 
боење и 2 страници со налепници во 
2 дизајни на светот од Jurassic World. 
Посебни боенки на најпопуларните 
детски херои кои нудат бескрајни 
моменти на боја и креација за 
момчиња и девојчиња!

Налепници за книги, Jurassic World 
Налепниците Jurassic World  се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик лесно 
да го најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа
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Ранец со тркалца, Disney,
Pixar Cars
Училиштен ранец, со две 
прегради која може да се 
користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од 
градинка на компанијата Must 
со тема Race mode. Страничен 
џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена 
рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ранец училиштен, Disney, 
Pixar Cars
Cars Ранец за основно училиште со 
2 прегради за ученици кои не се 
разделуваат со своите омилени детски 
херои дури и во училницата! Практичен 
и прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори.  Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа . Засилена рачка 
за удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот 
прибор. Издржливи патенти со држач 
за клучеви. Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. 
Тежина: 350 g.
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Ранец со тркалца, Disney, 
Pixar Cars
Училиштен ранец, со две 
прегради која може да се 
користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од 
градинка на компанијата Must 
со тема Champ. Страничен џеб 
за шише за вода со издржлива 
мрежа . Засилена рачка за 
удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ранец училиштен, Disney, 
Pixar Cars
Cars Ранец за основно училиште со 
2 прегради за ученици кои не се 
разделуваат со своите омилени детски 
херои дури и во училницата! Практичен 
и прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за 
вода со издржлива мрежа . Засилена 
рачка за удобно држење. Заштитни 
страни за дополнителна заштита на 
училишниот прибор. Издржливи патенти 
со држач за клучеви. Димензии: 27x10x31 
cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. 
Тежина: 350 g. .
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Ранец со тркалца, Disney, Pixar Cars
Ранец со тркалца  за основно училиште „Cars 
Speed Frenzy “ со 3 прегради се издвојува 
по својот импресивен 3D мек дизајн кој ќе 
ги воодушеви сите ученици! Идеален за 
ученици кои сакаат практична и издржлива 
училишна чанта со ергономски дизајн за 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори до училиштето. 
Специјален училиштен ранец Cars Speed 
Frenzy со квалитет Must која комбинира 
ранец и количка заедно. Засилената рачка и 
заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени 
ја претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. 
Материјал: Полиестер 
Капацитет: 30 L - Тежина: 1600гр.

Ранец училиштен, Disney, Pixar Cars
Практичен и прекрасно дизајниран, 
ранецот за основно училиште Dis-
ney Cars Speed     Frenzy со квалитет 
Must обезбедува безбеден, удобен 
и лесен секојдневен транспорт на 
сите потребни училишни прибори. 
Димензии 32х18х43 цм.
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Кутија за храна и шише за вода, сет, Disney, 
Pixar Cars Ранец училиштен, Disney, Pixar Cars
Сетот за ручек Disney, Pixar Cars содржи 1 сад 
за храна и 1 шише од нерѓосувачки челик 
(500 ml) за децата да можат да уживаат 
во својот домашен оброк на училиште, на 
игралиште, на прошетка и многу повеќе! 
Садот за храна се издвојува по херметичкиот 
затворач, додека капакот лесно се отвора 
и затвора и обезбедува заштита од 
протекување. Капацитет на садот за храна: 800 
ml.  Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. 
Материјал: нерѓосувачки челик. Капацитет на 
шише: 500 ml. Димензии на шише: 6,5x21,5 
cm. Садот за храна е погоден за микробранова 
печка. Избегнувајте миење во машина за 
садови за подобро зачувување на боите.
Димензии 32х18х43 цм.

Кутија за храна и шише за вода, сет, 
Disney, Pixar Cars
Сетот за ручек Disney, Pixar Cars содржи 1 сад 
за храна и 1 шише од нерѓосувачки челик 
(500 ml) за децата да можат да уживаат 
во својот домашен оброк на училиште, на 
игралиште, на прошетка и многу повеќе! 
Садот за храна се издвојува по херметичкиот 
затворач, додека капакот лесно се отвора 
и затвора и обезбедува заштита од 
протекување. Капацитет на садот за храна: 800 
ml.  Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. 
Материјал: нерѓосувачки челик. Капацитет на 
шише: 500 ml. Димензии на шише: 6,5x21,5 
cm. Садот за храна е погоден за микробранова 
печка. Избегнувајте миење во машина за 
садови за подобро зачувување на боите.
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Тетратка со спирала, Disney, Pixar Cars
Спирална тетратка. Димензии: B5 
(17x25 cm.). Материјал: Хартија. Број 
на листови: 120. Врзување: Пластична 
спирала, заоблени агли и тврд заден 
капак за заштита на страниците и 
стабилност во пишувањето. Сепаратор 
на теми за подобра организација и 
пребарување на белешки.

Сет училиштен прибор, 
Disney,  Pixar Cars
Сет за сликање на тема 
автомобили.Вклучува: Блок 
за скица, 2 страници со 
налепници, 3 матрици, 6 
боички, 5 сјајни лепила, 6 
маркери. 
Погоден за возраст од 3 па 
нагоре.
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Подметач, пластика, Disney, Pixar Cars
Подметач Cars е идеален за децата да уживаат во оброците дома, на училиште, 
на дневен престој и пошироко. Димензии: 43x29 cm. Материјал: Пластика. Може 
да се мие во машина за садови. 
Заштитува од топлина.

Налепници за име,  
Pixar Cars
Етикетите за налепници 
на Disney Cars се 
совршени за украсување 
на училишен прибор 
како што се училишен 
ранец, количка, футрола, 
книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за 
секоја училишна листа, 
налепниците на предмети 
му овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20,5 
листа.

Острилка, Disney, 
Pixar Cars
Острилка со сад кој 
го собира отпадот од 
моливите.
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Кутија за храна и шише за вода, сет, 
Disney, Pixar Cars
Сетот за ручек Disney, Pixar Cars 
содржи 1 сад за храна и 1 шише 
од нерѓосувачки челик (500 ml) за 
децата да можат да уживаат во 
својот домашен оброк на училиште, 
на игралиште, на прошетка и многу 
повеќе! Садот за храна се издвојува 
по херметичкиот затворач, додека 
капакот лесно се отвора и затвора и 
обезбедува заштита од протекување. 
Капацитет на садот за храна: 800 ml.  
Димензии на сад за храна: 18x6x13 
cm. Материјал: нерѓосувачки челик. 
Капацитет на шише: 500 ml. Димензии 
на шише: 6,5x21,5 cm. Садот за храна 
е погоден за микробранова печка. 
Избегнувајте миење во машина за 
садови за подобро зачувување на 
боите.

Термо торба, Disney, Pixar Cars
Сетот за ручек Disney, Pixar Cars 
Неопходна детска торбичка за храна 
со Must квалитет која ќе воодушеви 
во секоја активност.  Со 3D мек 
дизајн. Темо торбичката Disney Bam-
bi Must има 2 пространи прегради, 
1 голема централна преграда и 1 
помала на дното. Внатрешноста 
е од изотермална постава за 
одржување на свежината, вкусноста 
и константната температура на сите 
оброци во секое време! Засилена 
рачка, прилагодлив ремен за носење 
и лента за количка за најбезбеден 
и најудобен транспорт на храна. Со 
еластична лента за поддршка на 
шишето. Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 7L.  Тежина: 300g
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Ранец училиштен, 
Disney 101 Dalmatian
Disney 101 Dalmatians  ранец за основно 
училиште со 2 прегради за ученици кои не 
се разделуваат со своите омилени детски 
ликови дури и во училницата! Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за училиште 
со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна заштита 
на училишниот прибор. Издржливи 
патенти, со карактеристичен привезок. 
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 

Термо торба, Disney 101 Dalmatians
Неопходна детска торбичка за храна со 
Must квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност. Термо торбичката Disney 101 
Dalmatians Must има 2 пространи прегради, 
1 голема централна преграда и 1 помала 
на дното. Внатрешноста е од изотермална 
постава за одржување на свежината, 
вкусноста и константната температура на 
сите оброци во секое време! Засилена 
рачка, прилагодлив ремен за носење 
и лента за количка за најбезбеден и 
најудобен транспорт на храна. Со еластична 
лента за поддршка на шишето. Димензии: 
24x12x20 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 7L.  Тежина: 300g
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Ранец училиштен, Disney Simba
Disney Simba  ранец за основно училиште со 
2 прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите потребни 
училишни прибори. Ергономски грб со зајакнати 
и рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти, со карактеристичен привезок. 
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 

Термо торба, Disney Simba
Неопходна детска торбичка за храна 
со Must квалитет која ќе воодушеви 
во секоја активност. Термо торбичката 
Disney Simba има 2 пространи прегради, 
1 голема централна преграда и 1 
помала на дното. Внатрешноста е од 
изотермална постава за одржување на 
свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое 
време! Засилена рачка, прилагодлив 
ремен за носење и лента за количка за 
најбезбеден и најудобен транспорт на 
храна. Со еластична лента за поддршка 
на шишето. Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 7L.  
Тежина: 300g
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2Д563084

2Д563078

Футрола за училиштен прибор,
Disney Simba 
Училишна футрола Disney Simba  со 2 
прегради, идеална за секој мал ученик 
кој бара практична и издржлива футрола 
за организирање, складирање и удобно 
транспортирање на сиот потребен 
училиштен прибор! Димензии: 20x6x9 cm. 
Материјал: Полиестер. Издржливи патенти.

Подметач, пластика, Disney Simba
Disney Simba е идеален за децата 
да уживаат во оброците дома, на 
училиште, на дневен престој и 
пошироко! Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: пластика. Безбедно 
за миење. Заштитува од топлина.

Кутија за храна и шише за вода, сет, Disney Simba
Сетот Disney Simba содржи 1 сад за храна и 
1 алуминиумско шише (500 ml) за децата да 
можат да уживаат во своите домашни оброци на 
училиште, на игралиште, на прошетки и многу 
повеќе!
Садот за храна се издвојува по херметичкиот 
затворач, додека капакот лесно се отвора и 
затвора и обезбедува заштита од протекување. 
Садод за храна е од конструктивен материјал:
ПП пластика. Капацитет на садот: 800 ml. 
Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. Материјал 
на шише: алуминиум. Капацитет на шише: 500 ml. 
Димензии на шише: 6,5x21,5 cm. Садот за храна 
е погоден за микробранова печка. Избегнувајте 
миење во машина за садови за подобро 
зачувување на боите.
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Ранец училиштен, Disney Mari Cat
Disney Marie Cat ранец за основно училиште со 
2 прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти, со бушав привезок. Димензии: 
27x10x31 cm. Материјал: Полиестер.
Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 

Термо торба, Disney Marie Cat
Неопходна детска торбичка за храна со 
Must квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност.  Термо торбичката Disney Marie Cat 
има 2 пространи прегради, 1 голема централна 
преграда и 1 помала на дното. Внатрешноста 
е од изотермална постава за одржување 
на свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое време! 
Засилена рачка, прилагодлив ремен за носење 
и лента за количка за најбезбеден и најудобен 
транспорт на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето. Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 7L.  
Тежина: 300g
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2Д563083

Кутија за храна и шише за вода, сет, 
Disney Marie Cat
Сетот Disney Marie Food содржи 1 сад за храна 
и 1 алуминиумско шише (500 ml) за децата да 
можат да уживаат во своите домашни оброци 
на училиште, на игралиште, на прошетки и 
многу повеќе!
Садот за храна се издвојува по херметичкиот 
затворач, додека капакот лесно се отвора и 
затвора и обезбедува заштита од протекување. 
Садод за храна е од конструктивен материјал: 
ПП пластика. Капацитет на садот: 800 ml. 
Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. 
Материјал на шише: алуминиум. Капацитет 
на шише: 500 ml. Димензии на шише: 6,5x21,5 
cm. Садот за храна е погоден за микробранова 
печка. Избегнувајте миење во машина за 
садови за подобро зачувување на боите.

Подметач, пластика, , Disney Marie Catt
Disney Marie Cat Placemat е идеален за децата 
да уживаат во оброците дома, на училиште, на 
дневен престој и пошироко! Димензии: 43x29 
cm. Материјал: пластика. Безбедно за миење. 
Заштитува од топлина.

2Д563077
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2Д562970

2Д563057

2Д563062

Ранец училиштен, Disney Bambi
Disney Bambi ранец за основно училиште со 
2 прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење. Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти, со бушав привезок. 
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 

Термо торба, Disney Bambi
Неопходна детска торбичка за храна со Must 
квалитет која ќе воодушеви во секоја активност. 
Термо торбичката Disney Bambi Must има 2 
пространи прегради, 1 голема централна 
преграда и 1 помала на дното. Внатрешноста 
е од изотермална постава за одржување 
на свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое време! 
Засилена рачка, прилагодлив ремен за носење 
и лента за количка за најбезбеден и најудобен 
транспорт на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето. Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 7L.  Тежина: 
300g

Футрола за училиштен прибор, 
Disney Bambi
Училишна футрола Disney Bambi Must Barrel со 2 
прегради, идеална за секој мал ученик кој бара 
практична и издржлива футрола за организирање, 
складирање и удобно транспортирање на сиот 
потребен училиштен прибор! Димензии: 20x6x9 cm. 
Материјал: Полиестер. Издржливи патенти.
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2Д563008

2Д562968

Ранец со тркала,  Disney Princess
Училишна чанта, со две прегради 
која може да се користи како 
количка со тркалца, погодна за деца 
од градинка на компанијата Must 
со тема Disney Princess. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива 
мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ранец, Disney Make Today Magical
Make Today Magical ранец за основно 
училиште со 2 прегради за ученици кои не 
се разделуваат со своите омилени детски 
ликови дури и во училницата! Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за училиште 
со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење. Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти. Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 
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2Д562966

2Д563114 2Д563168

Ранец , Disney Prinsess Little Mermaid
Disney Prinsess Little Mermaid ранец за основно 
училиште со 2 прегради за ученици кои не 
се разделуваат со своите омилени детски 
ликови дури и во училницата! Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за училиште 
со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа.Засилена рачка за удобно 
држење. Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти. Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 

Футрола за училиштен прибор, дводелна, 
полна, Disney Princess
Училишната футрола Disney Princess Make 
Today Magical Must ги има сите потребни 
канцелариски материјал и нуди соодветна 
организација, безбеден транспорт и 
складирање на целиот канцелариски 
материјал на училиште. Димензии: 15x21x5 cm 
Градежен материјал: Полиестер. Disney Prin-
cess Make Today Магична училишна футрола 
содржи пенкало, молив, гума, острилка, 
линијари, боички и маркери. Издржливи 
патенти.  Димензии: 15x21x5 cm Градежен 
материјал: Полиестер.

Папка со ластик, Disney Princess
Гумената папка Disney 
Princess е погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење 
на сите потребни документи 
на училиште! Материјал: гума 
и картон за подобра заштита и 
безбеден транспорт на документи. 
Внатрешните јазичиња помагаат 
подобро да се држат и да се 
обезбедат документите. 
Димензии на пликот: 25x35 cm. 
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2Д563047

2Д562976
2Д562987

Папка со копче, Disney Princess
Папката Disney Princess е погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење на сите 
потребни документи на училиште! 
Димензии на папката: А4.

Чаша за моливи Disney Prinsess
Disney Princess метална чаша 
за моливи со голем капацитет. 
Суштински додаток за детско 
биро кој обезбедува подобра 
организација и редослед на 
училишниот материјал.   
Димензии: 10x11 cm.

Касичка,  Disney Princess
Princess касичка со одличен дизајн и 
издржлив материјал.Идеален за учење 
на децата да ги заштедат своите пари и 
воедно одличен декоративен подарок 
за детската соба. Димензии: 10x15 cm. 
Заштеда и забава со метални Piggy Banks 
на најпопуларните детски ликови кои ќе 
ги воодушеват младите и старите!
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2Д563033

2Д563041

Сет училиштен прибор Disney Princess
Сетот содржи: тетратка, линијар, 2 моливи, гума, острилка, налепници, 
ПВЦ футрола за училиштен прибор.

Сет школски прибор, Disney Princess
Сетот содржи: тетратка, линијар, молив, 
гума и острилка
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2Д562750
Балон со изненадување 
Disney Princess
Балон со изненадување Disney Princess  е исполнет со уникатни играчки 
и изненадувања кои ќе воодушеват и ќе донесат радост и забава! Секое 
пакување вклучува случајни изненадувачки подароци од широк спектар на 
производи, како што се печати, беџови, страници за боење и многу повеќе. 
Погоден за деца од 3+ години.
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2Д563112
Стикери  Disney Princess
Налепниците Disney Princess 
се погодни за украсување на 
омилените книги, тетратки, 
дневници и која било друга 
површина! 
Димензии: 8х12 см. 
Вклучува 5 листови со разни 
налепници. 2Д563183

Налепници за книги, Disney Prin-
cess
Налепниците Disney Princess 
се совршени за украсување 
на училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за секоја 
училишна листа, налепниците за 
ставки му овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде својот 
училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа
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2Д563128

2Д562993

Споменар, Disney Princess
Тетратка со катанец и прекрасен 
комплет пенкало со мек пом пом во 
темата Disney Princess во блистер за 
подарок.

Споменар, Disney Princess
Спирална тетратка. Димензии: B5 (17x25 cm.). Материјал: Хартија. Број на листови: 
120. Врзување: Пластична спирала, заоблени агли и тврд заден капак за заштита 
на страниците и стабилност во пишувањето. Сепаратор на теми за подобра 
организација и пребарување на белешки.
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2Д563001

2Д562958

Ранец училиштен, Disney Frozen 2
Ранец со тркалца  за основно училиште „Disney 
Frozen 2 “ со 3 прегради се издвојува по својот 
импресивен 3D мек дизајн кој ќе ги воодушеви сите 
ученици! Идеален за ученици кои сакаат практична и 
издржлива училишна чанта со ергономски дизајн за 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни 
училишни прибори до училиштето. Специјален 
училиштен ранец Disney Frozen 2  со квалитет 
Must која комбинира ранец и количка заедно. 
Засилената рачка и заштитните страни помагаат 
во лесен и удобен транспорт и безбедност на сите 
училишни прибори. Засилените рефлектирачки 
ремени ја претвораат училишната количка во 
ранец и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на ‘рбетот на 
учениците. Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба. Странична 
торбичка со издржлива мрежа. Димензии: 34x20x45 
cm.-- Материјал: Полиестер - Капацитет: 30 L - Тежина: 
1600гр. 

Ранец училиштен, Disney Frozen 2 
Disney Frozen 2 ранец за училиште со 3 
прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Со 3D мек дизајн. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. Димензии: 
32x18x43 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 850 g. 
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2Д563002

2Д563000 2Д563116

Торба термо, Disney Frozen 2 
Неопходна детска торбичка за храна 
со Must квалитет која ќе воодушеви 
во секоја активност.  Со 3D мек дизајн. 
Термо торбичката има 2 пространи 
прегради, 1 голема централна преграда 
и 1 помала на дното. Внатрешноста е 
од изотермална постава за одржување 
на свежината, вкусноста и константната 
температура на сите оброци во секое 
време! Засилена рачка, прилагодлив 
ремен за носење и лента за количка за 
најбезбеден и најудобен транспорт на 
храна. Со еластична лента за поддршка 
на шишето. Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 7L.  
Тежина: 300g 

Футрола за училиштен прибор, 
Disney Frozen 2 
Училишната футрола Disney 
Frozen 2 Find Your Destiny го содржи 
сиот потребен училишен материјал 
и нуди соодветна организација, 
безбеден транспорт и складирање на 
целиот канцелариски материјал во 
училиштето. Димензии: 15x21x5 cm. 
Материјал: полиестер. Disney Frozen 
2 F содржи пенкало, молив, гума, 
острилка, линијари, боички и маркери. 
Издржливи патенти.

Ташна, Disney Frozen 2  
Ташната Disney Frozen 2 комбинира 
футрола со торба за половината со 
еден едноставен потег и нуди удобна 
организација, безбеден транспорт 
и складирање на сите училишни 
прибори и скапоцености на училиште, 
во движење и пошироко! 
Димензии: 20x11x3,5 cm. 
Материјал: Полиестер. Прилагодлив 
ремен за рамо.
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2Д562980

2Д563031 2Д563039

2Д562986
Чаша за моливи, Disney Frozen 2 
Disney Frozen 2 метална чаша за 
моливи со голем капацитет. Суштински 
додаток за детско биро кој обезбедува 
подобра организација и редослед на 
училишниот материјал. 
Бренд: Disney Frozen 2.  
Димензии: 10x11 cm

Сет школски прибор, Disney Frozen 2 
Сетот содржи: тетратка, калкулатор, 
молив, гума, острилка и футрола за 
прибор.

Сет школски прибор, Disney Frozen 2 
Сетот содржи: тетратка, линијар, 
молив, гума и острилка..

Касичка, Disney Frozen 2  
Disney Frozen 2 касичка со одличен дизајн 
и издржлив материјал.Идеален за учење 
на децата да ги заштедат своите пари и 
воедно одличен декоративен подарок 
за детската соба. Димензии: 10x15 cm. 
Заштеда и забава со метални Piggy Banks 
на најпопуларните детски  ликови кои ќе 
ги воодушеват младите и старите!
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2Д563045

2Д563079

Папка со копче, Disney Frozen 2 
Папката „Disney Frozen 2 “  е погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење на сите потребни 
документи на училиште! Димензии на папката: А4. 

Подметач, пластика, Disney Frozen 2 
Подметач „Disney Frozen 2 “ е идеален за децата да уживаат 
во оброците дома, на училиште, на дневен престој и 
пошироко. Димензии: 43x29 cm. Материјал: Пластика. 
Може да се мие во машина за садови. Заштитува од топлина. 
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2Д563070

2Д563109

Кутија за храна и шише за вода,
 сет, Disney Frozen 2  
Сетот„Disney Frozen 2 “ содржи 1 
сад за храна и 1 алуминиумско 
шише (500 ml) за децата да 
можат да уживаат во своите 
домашни оброци на училиште, на 
игралиште, на прошетки и многу 
повеќе!

Налепници за книги, 
Disney Frozen 2   
Налепниците„Disney Frozen 2 “  се 
совршени за украсување на училишен 
прибор како што се училишни ранци, 
колички, куфери, книги, тетратки 
и папки! Задолжителна за секоја 
училишна листа, налепниците за 
ставки му овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде својот 
училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа
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2Д563179

2Д563153

2Д563165

Налепници за книги, Disney 
Frozen 2   
Налепниците Disney 
Princess се совршени за 
украсување на училишен 
прибор како што се 
училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за 
секоја училишна листа, 
налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа

Острилка, Disney Frozen 2    
Острилка со сад кој 
го собира отпадот од 
моливите.

Папка со ластик, Disney Frozen 2  
Гумената папка Disney Frozen 
2 е погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење 
на сите потребни документи 
на училиште! Материјал: 
гума и картон за подобра 
заштита и безбеден транспорт 
на документи. Внатрешните 
јазичиња помагаат подобро 
да се држат и да се обезбедат 
документите.
Димензии на пликот: 25x35 cm. 
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2Д563005

2Д562960

Ранец со тркалца, Disney Frozen 2   
Училишна чанта, со две прегради која 
може да се користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од градинка 
на компанијата Must со тема Avengers 
во сина боја.  Страничен џеб за шише за 
вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ранец училиштен, Disney Frozen 2 
Disney Frozen 2  ранец за основно училиште 
со 2 прегради за ученици кои не се 
разделуваат со своите омилени детски 
ликови дури и во училницата! Практичен 
и прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа. Засилена рачка 
за удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот 
прибор. Издржливи патенти, со бушав 
привезок. Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. 
Тежина: 350 g. 



www.prosvetnodelo.com.mk

2Д563004

2Д562961

Ранец со тркалца, Disney Frozen 2 
Училишна чанта, со две прегради која 
може да се користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од градинка 
на компанијата Must со тема Disney 
Frozen 2.  Страничен џеб за шише за 
вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ранец училиштен, Disney Frozen 2 
Disney Frozen 2  ранец за основно училиште 
со 2 прегради за ученици кои не се 
разделуваат со своите омилени детски 
ликови дури и во училницата! Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за училиште 
со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна заштита 
на училишниот прибор. Издржливи патенти, 
со бушав привезок.
Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. 
Тежина: 350 g. 



2Д562743 Часовник Детски, Disney Frozen 2  
Рачен часовник Disney Frozen 2 со аналоген механизам 
доаѓа во кутија за подароци и е погоден за децата да 
го научат времето на најлесен начин, благодарение на 
нумерираните часови на бројчаникот. Материјал: Гума-
пластика Облик на рамка: тркалезна. Врзување: ремен. 
Тип на механизам: батерија. Тип на дисплеј: аналоген. 
Во кутија за подароци.

www.prosvetnodelo.com.mk

2Д562688

2Д563074

Часовник детски, Disney Frozen 2 
Силиконски рачен часовник Disney 
Frozen 2 со аналоген механизам 
доаѓа во кутија за подароци и е 
погоден за децата да го научат 
времето на најлесен начин, 
благодарение на нумерираните 
часови на бројчаникот.

Кутија за храна и шише за вода,
сет, Disney Frozen 2 
Сетот за ручек „Disney Frozen 2 “  содржи 1 сад за 
храна и 1 шише од нерѓосувачки челик (500 ml) за 
децата да можат да уживаат во својот домашен 
оброк на училиште, на игралиште, на прошетка 
и многу повеќе! Садот за храна се издвојува по 
херметичкиот затворач, додека капакот лесно 
се отвора и затвора и обезбедува заштита од 
протекување. Капацитет на садот за храна: 800 
ml.  Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. 
Материјал: нерѓосувачки челик. Капацитет на 
шише: 500 ml. Димензии на шише: 6,5x21,5 cm. 
Садот за храна е погоден за микробранова печка. 
Избегнувајте миење во машина за садови за 
подобро зачувување на боите.
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2Д562959

2Д562695

2Д563003

Ранец училиштен, Disney Frozen 2
Disney Frozen 2 ранец за училиште со 3 
прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите потребни 
училишни прибори. Со 3D мек дизајн. 
Ергономски грб со зајакнати и рефлектирачки 
ремени на задниот дел од училишниот ранец 
за подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа 
. Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна заштита 
на училишниот прибор. Издржливи патенти 
со држач за клучеви. Димензии: 32x18x43 
cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 850 g. 

Печат детски, Disney Frozen 2 
Детските печати на Disney Frozen 2 се 
достапни во 10 фантастични дизајни 
на омилените ликови од серијата 
и ветуваат дека ќе донесат радост 
и забава! Совршен за украсување 
тетратки, подлоги за цртање, папки и 
многу повеќе. Во 10 дизајни. 
Погоден за деца од 3+ години.

Футрола за училиштен прибор, Disney Frozen 2 
Училишната футрола  „Disney Frozen 2 “ го има сиот 
потребен училиштен материјал и нуди соодветна 
организација, безбеден транспорт и складирање на целиот 
училиштен материјал на училиште. Димензии: 15x21x5 cm. 
Материјал: Полиестер. Disney Frozen 2  училишна футрола 
содржи пенкало, молив, гума, острилка, линијари, боички 
и маркери. Издржливи патенти.  Димензии: 15x21x5 cm. 
Материјал: Полиестер.
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2Д563138

2Д563197

2Д563201

Ножички детски, Disney Frozen 2  
Ножици Disney Frozen 2 со метален 
врв и мека рачка за удобно користење 
и прецизност на сечењето. Особено 
ефикасни за на училиште, за сечење 
хартии и материјали како филц, кадифе 
и ленти и за секојдневна употреба 
дома. Сечила од нерѓосувачки челик 
за поголема прецизност на сечењето. 
Пластични рачки кои ги штитат 
прстите од повреди и ја олеснуваат 
продолжената употреба. 
Димензии: 13,5 cm.

Чаша за моливи, Disney Frozen 2 
Чаша за моливи  Disney Frozen 2, 
идеален додаток кој обезбедува 
најдобра организација и редослед на 
училишниот материјал! 
Димензии: 8x8x9,5.

Касичка, Disney Frozen 2
Касичка Disney Frozen 2, идеален 
додаток за да ги научите децата 
да штедат пари и воедно одличен 
декоративен подарок за детската соба. 
Димензии: 8х8х12. Материјал: пластика.
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2Д562691

2Д562086

Часовник, Disney Frozen 2
Силиконски рачен часовник Disney 
Frozen 2  со аналоген механизам доаѓа 
во кутија за подароци и е погоден за 
децата да го научат времето на најлесен 
начин, благодарение на нумерираните 
часови на бројчаникот.Материјал: 
силикон. Облик на рамка: тркалезна. 
Врзување: ремен. Тип на механизам: 
батерија. Тип на дисплеј: аналоген. Во 
кутија за подароци.

Сложувалка, Disney Frozen 2
Сетот сложувалки вклучува 4 прекрасни сцени од омилените детски ликови на 
Disney Frozen 2 и позитивно придонесува за развој на имагинација, моторни 
вештини и зајакнување на меморијата. Димензии: 30x40 cm. 
Тема: Disney Frozen 2  
Парчиња: 20|24|36|48 ЕЕЗ. 
Mатеријал: Висококвалитетен издржлив картон. 
Погоден за деца од 3+ години.
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2Д563125

2Д563127

Споменар, Disney Frozen 2
Комплет Disney Frozen 2 тетратка со катанец, пенкало, таен шпионски маркер со 
батериска ламба и налепници, сето тоа Frozen тема во прекрасна кутија за подарок.

Споменар, Disney Frozen 2
Тетратка со катанец и прекрасен 
комплет пенкало со мек пом пом во 
темата
Disney Frozen 2 e во блистер за 
подарок.
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2Д563029

2Д562945

Ранец со тркалца, Disney Minnie
Ранец со тркалца   Disney Minnie  со 
3 прегради се издвојува по својот 
импресивен мек дизајн кој ќе ги воодушеви 
сите ученици! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива 
училишна чанта со ергономски дизајн 
за безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори 
до училиштето. Специјален училиштен 
ранец  Disney Minnie  со квалитет Must 
која комбинира ранец и количка заедно. 
Засилената рачка и заштитните страни 
помагаат во лесен и удобен транспорт и 
безбедност на сите училишни прибори. 
Засилените рефлектирачки ремени ја 
претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита 
на ‘рбетот на учениците. Издржливите 
тркала го издржуваат трошењето при 
секојдневна употреба. Странична торбичка 
со издржлива мрежа. Димензии: 34x20x45 
cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 30 
L.Тежина: 1600гр. 

Ранец, Disney Minnie
Disney Minnie Mouse ранец за училиште 
со 3 прегради за ученици.Практичен 
и прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа . Засилена рачка 
за удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот 
прибор. Издржливи патенти со држач 
за клучеви. Димензии: 33x16x45 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 750 g.
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2Д563027

2Д563198 2Д563200

Футрола за училиштен прибор, 
Disney Minnie
Училишната футрола Disney Minnie  ги има 
сите потребни училишни материјали и 
нуди соодветна организација, безбеден 
транспорт и складирање на целиот 
училиштен материјал на училиште. 
Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: 
Полиестер. Училишната футрола содржи 
пенкало, молив, гума, гума, линијари, 
боички и маркери. Издржливи патенти

Чаша за моливи, Disney Minnie
Чаша за моливи  Disney Minnie , 
идеален додаток кој обезбедува 
најдобра организација и редослед на 
училишниот материјал!
 Димензии: 8x8x9,5.

Касичка, Disney Minnie
 Касичка Disney Minnie, идеален 
додаток за да ги научите децата 
да штедат пари и воедно одличен 
декоративен подарок за детската 
соба. Димензии: 8х8х12. 
Материјал: пластика.
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2Д562923

2Д562689

2Д562926

Ранец училиштен, Disney Minnie
Секојдневните прошетки се уште 
попосебни со Disney Minnie Mouse ранец со 
мека бушава ткаенина и реси! Практично и 
со прекрасен дизајн, саканата Мини Маус 
ќе стане ваш неразделен придружник! 
Димензии: 27x10x26 cm. 
Материјал: ПВЦ. Капацитет: 5L. 
Тежина: 280гр. 2 пространи џебови

Часовник, Disney Minnie
Силиконски рачен часовник Minnie mouse  
со аналоген механизам доаѓа во кутија 
за подароци и е погоден за децата да 
го научат времето на најлесен начин, 
благодарение на нумерираните часови на 
бројчаникот. Материјал: силикон. Облик 
на рамка: тркалезна. Врзување: ремен. Тип 
на механизам: батерија. Тип на дисплеј: 
аналоген. Во кутија за подароци.

Паричник, Disney Minnie
Паричник Disney Minnie Mouse, идеален 
за носење на сите ваши скапоцености на 
секоја прошетка и пошироко.
Материјал: ПВЦ.  
Димензии: 13x8x26 cm.
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2Д563036

2Д562948

2Д563117

Ранец со тркалца, Disney Minnie 
Училишна чанта, со две прегради 
која може да се користи како 
количка со тркалца, погодна за деца 
од градинка на компанијата Must 
со тема Disney Minnie.  Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива 
мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење. Димензии 27х10х31 цм.

Ранец, Disney Minnie
Disney Minnie Mouse ранец со светки за основно 
училиште со 2 прегради за ученици кои не се 
разделуваат со своите омилени детски ликови 
дури и во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати ремени на 
задниот дел од училишниот ранец за подобро 
држење на телото. Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење. Издржливи патенти. 
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: Полиестер. 
Тежина: 350 g. 

Ташна, Disney Minnie 
Ташната Minnie Mouse Fun Vibes Must Waist 
комбинира футрола со торба за половината 
со еден едноставен потег и нуди удобна 
организација, безбеден транспорт и складирање 
на сите училишни прибори и скапоцености на 
училиште, во движење и пошироко! Димензии: 
20x11x3,5 cm. Материјал: Полиестер. Прилагодлив 
ремен за рамо.
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2Д563028

2Д562944

Ранец со тркалца, Disney Minnie
Ранец со тркалца  Disney Minnie  со 3 прегради се 
издвојува по својот импресивен мек дизајн кој ќе 
ги воодушеви сите ученици! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива училишна 
чанта со ергономски дизајн за безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори до училиштето. Специјален училиштен 
ранец  Disney Minnie  со квалитет Must која 
комбинира ранец и количка заедно. Засилената 
рачка и заштитните страни помагаат во лесен и 
удобен транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени 
ја претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на ‘рбетот на 
учениците. Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба. Странична 
торбичка со издржлива мрежа.
Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр. 

Ранец, Disney Minnie
Disney Minnie Mouse ранец за училиште 
со 3 прегради за ученици.Практичен и 
прекрасно дизајниран, ранецот за училиште 
со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна заштита 
на училишниот прибор. Издржливи патенти 
со држач за клучеви. Димензии: 33x16x45 
cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 750 g. 
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2Д563024

2Д563026

2Д562744

Торба термо, Disney Minnie
Неопходна торбичка за храна со Must 
квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност.  Со уникатен дизајн. Термо 
торбичката има 2 пространи прегради, 1 
голема централна преграда и 1 помала на 
дното. Внатрешноста е од изотермална 
постава за одржување на свежината, 
вкусноста и константната температура на 
сите оброци во секое време! Засилена 
рачка, прилагодлив ремен за носење и 
лента за количка за најбезбеден и најудобен 
транспорт на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето. 
Димензии: 24x12x20 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 7L.  Тежина: 300g

Футрола за училиштен прибор, Disney Minnie
Училишната футрола Disney Minnie  ги има 
сите потребни училишни материјали и нуди 
соодветна организација, безбеден транспорт 
и складирање на целиот училиштен 
материјал на училиште. Димензии: 15x21x5 
cm. Материјал: Полиестер. Училишната 
футрола содржи пенкало, молив, гума, гума, 
линијари, боички и маркери. Издржливи 
патенти

Часовник, Disney Minnie
Рачен часовник Minnie mouse со аналоген механизам доаѓа во кутија за подароци 
и е погоден за децата да го научат времето на најлесен начин, благодарение на 
нумерираните часови на бројчаникот. Материјал: Гума-пластика Облик на рамка: 
тркалезна. Врзување: ремен. Тип на механизам: батерија. Тип на дисплеј: аналоген. 
Во кутија за подароци.
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2Д563081

2Д563032

2Д563154

Подметач, пластика, 
Disney Minnie
Подметач Disney Minnie е 
идеален за децата да уживаат 
во оброците дома, на училиште, 
на дневен престој и пошироко. 
Димензии: 43x29 cm. Материјал: 
Пластика. Може да се мие во 
машина за садови. Заштитува од 
топлина.

Сет училиштен прибор, 
Disney Minnie 
Сетот содржи: тетратка, 
линијар, молив, гума, 
острилка, мемо ливчиња, 
футрола за прибор.

Острилка, Disney Minnie 
Острилка со сад кој го собира 
отпадот од моливите.
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2Д563071

2Д563124

Кутија за храна и шише за вода, 
Disney Minnie  
Сетот Disney Minnie содржи 1 сад за храна и 
1 алуминиумско шише (500 ml) за децата да 
можат да уживаат во своите домашни оброци 
на училиште, на игралиште, на прошетки и 
многу повеќе!
Садот за храна се издвојува по херметичкиот 
затворач, додека капакот лесно се отвора и 
затвора и обезбедува заштита од протекување. 
Садод за храна е од конструктивен материјал: 
ПП пластика. Капацитет на садот: 800 ml. 
Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. 
Материјал на шише: алуминиум. Капацитет 
на шише: 500 ml. Димензии на шише: 6,5x21,5 
cm. Садот за храна е погоден за микробранова 
печка. Избегнувајте миење во машина за 
садови за подобро зачувување на боите.

Споменар, Disney Minnie
Комплет тетратка со 
катанец, пенкало, таен 
шпионски маркер со 
батериска ламба и 
налепници, сето тоа 
со тема Мини Маус во 
прекрасна кутија за 
подарок.
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2Д562979

2Д562992
2Д563042

2Д562983

Чаша за моливи, Disney Minnie
Disney Minnie Mouse  метална чаша за 
моливи со голем капацитет. Суштински 
додаток за детско биро кој обезбедува 
подобра организација и редослед на 
училишниот материјал.
Димензии: 10x11 cm.

Тетратка, Disney Minnie
Спирална тетратка. Димензии: B5 
(17x25 cm.). Материјал: Хартија. Број 
на листови: 120. Врзување: Пластична 
спирала, заоблени агли и тврд заден 
капак за заштита на страниците и 
стабилност во пишувањето. Сепаратор 
на теми за подобра организација и 
пребарување на белешки.

Сет за боење, Disney Minnie 
Сетот содржи: Боенка, стикери, 12 
мрсни боички, 14 фломастери,
водени боици, четка и 2 шаблони.

Касичка, Disney Minnie
Disney Minnie Mouse касичка со 
одличен дизајн и издржлив материјал.
Идеален за учење на децата да 
ги заштедат своите пари и воедно 
одличен декоративен подарок за 
детската соба. Димензии: 10x15 cm. 
Заштеда и забава со метални Pig-
gy Banks на најпопуларните детски 
херои кои ќе ги воодушеват младите и 
старите!
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2Д563121

2Д563139

2Д562949

Ранец со тркалца, Disney Minnie
Училишна чанта, со две прегради 
која може да се користи како количка 
со тркалца, погодна за деца од 
градинка на компанијата Must со 
тема Disney Minnie.  Страничен џеб за 
шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ножички детски, Disney Minnie
Ножици Disney Minnie  со метален врв и мека 
рачка за удобно користење и прецизност на 
сечењето. Особено ефикасни за на училиште, 
за сечење хартии и материјали како филц, 
кадифе и ленти и за секојдневна употреба дома. 
Сечила од нерѓосувачки челик за поголема 
прецизност на сечењето. Пластични рачки кои 
ги штитат прстите од повреди и ја олеснуваат 
продолжената употреба. 
Димензии: 13,5 cm.

Ранец, Disney Minnie
Disney Minnie Mouse ранец со светки 
за основно училиште со 2 прегради 
за ученици кои не се разделуваат со 
своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со 
квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори. 
Ергономски грб со зајакнати ремени на 
задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Издржливи патенти. Димензии: 27x10x31 
cm. Материјал: Полиестер. Тежина: 350 g.
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2Д563030

2Д562943

Ранец со тркалца, Disney Minnie 
Ранец со тркалца   Disney Minnie  со 3 прегради 
се издвојува по својот импресивен мек дизајн 
кој ќе ги воодушеви сите ученици! Идеален 
за ученици кои сакаат практична и издржлива 
училишна чанта со ергономски дизајн за 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори до училиштето. 
Специјален училиштен ранец  Disney Min-
nie  со квалитет Must која комбинира ранец 
и количка заедно. Засилената рачка и 
заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени 
ја претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр.

Ранец, Disney Minnie
Disney Minnie Mouse ранец за училиште со 3 
прегради за ученици.Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. 
Димензии: 33x16x45 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 750 g. 
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Кутија за храна и шише за вода, Disney Minnie 
Сетот за ручек Disney Minnie  содржи 1 сад за 
храна и 1 шише од нерѓосувачки челик (500 
ml) за децата да можат да уживаат во својот 
домашен оброк на училиште, на игралиште, 
на прошетка и многу повеќе! Садот за храна 
се издвојува по херметичкиот затворач, 
додека капакот лесно се отвора и затвора 
и обезбедува заштита од протекување. 
Капацитет на садот за храна: 800 ml.  
Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. 
Материјал: нерѓосувачки челик. Капацитет 
на шише: 500 ml. Димензии на шише: 
6,5x21,5 cm. Садот за храна е погоден за 
микробранова печка. Избегнувајте миење во 
машина за садови за подобро зачувување на 
боите.

Налепници за име, Disney Minnie
Етикетите за налепници на 
Disney Minnie се совршени 
за украсување на училишен 
прибор како што се училишен 
ранец, количка, футрола, книги, 
тетратки и папки! Задолжителна 
за секоја училишна листа, 
налепниците на предмети 
му овозможуваат на секој 
ученик лесно да го најде својот 
училишен прибор. Број на 
етикети: 20,5 листа.

Налепници за книги,Disney Minnie
Налепниците Disney Minnie се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик лесно 
да го најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа.

2Д563025

2Д563181 2Д563111

2Д563075

Футрола за училиштен прибор, Disney Minnie
Училишната футрола Disney Minnie  ги има 
сите потребни училишни материјали и нуди 
соодветна организација, безбеден транспорт и 
складирање на целиот училиштен материјал на 
училиште. Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: 
Полиестер. Училишната футрола содржи 
пенкало, молив, гума, гума, линијари, боички и 
маркери. Издржливи патенти
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2Д562639

2Д562923 2Д562087

Сложувалка-боенка, Disney Minnie
Двострана сложувалка за боење Disney Minnie Mouse 100 парчиња и димензии 
49х36 см е идеална едукативна играчка за слободното време на децата 
дома и на одмор. Децата градат загатки од омилените херои, ги сликаат и на 
најлесен и најзабавен начин ги развиваат моторичките вештини, перцепцијата 
и набљудувањето. Димензии на пакувањето: 35x4,5x23 cm. Димензии на 
сложувалка: 49x36 cm. Парчиња: 100 ЕЕЗ. Содржи: двострана сложувалка за 
боење. Mатеријал: Висококвалитетен издржлив картон. Погоден за деца од 3+ 
години.

Ранец Училиштен, Disney Minnie
Секојдневните прошетки се уште 
попосебни со Disney Minnie Mouse 
ранец со мека бушава ткаенина и 
реси! Практично и со прекрасен 
дизајн, саканата Мини Маус ќе 
стане ваш неразделен придружник! 
Димензии: 27x10x26 cm. Материјал: 
ПВЦ. Капацитет: 5L. Тежина: 280гр. 2 
пространи џебови

Сложувалка, Disney Minnie 
Сетот сложувалки вклучува 4 прекрасни сцени 
од омилените детски ликови на 
Disney Minnie и позитивно придонесува за 
развој на имагинација, моторни вештини и 
зајакнување на меморијата. Димензии: 30x40 
cm. Тема: Disney Minnie Mouse 
Парчиња: 20|24|36|48 ЕЕЗ. 
Mатеријал: Висококвалитетен издржлив картон.  
Погоден за деца од 3+ години.
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2Д562693

2Д563126

2Д562933

Часовник, Disney Minnie
Силиконски рачен часовник Disney 
Minnie со аналоген механизам доаѓа 
во кутија за подароци и е погоден 
за децата да го научат времето на 
најлесен начин, благодарение на 
нумерираните часови на бројчаникот.
Материјал: силикон. Облик на рамка: 
тркалезна. Врзување: ремен. Тип на 
механизам: батерија. Тип на дисплеј: 
аналоген. Во кутија за подароци.

Споменар,  Disney Minnie
Тетратка со катанец и прекрасен 
комплет пенкало со мек пом пом во 
темата Minnie Mouse во блистер за 
подарок.

Ранец Училиштен, Disney Mickey
Disney Mickey Mouse ранец за училиште 
со 3 прегради за ученици.Практичен 
и прекрасно дизајниран, ранецот за 
училиште со квалитет Must обезбедува 
секојдневен безбеден, удобен и лесен 
транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа . Засилена рачка 
за удобно држење.  Заштитни страни за 
дополнителна заштита на училишниот 
прибор. Издржливи патенти со држач 
за клучеви. Димензии: 33x16x45 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. 
Тежина: 750 g. 
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2Д563021

2Д563022

Ранец со тркалца, Disney Mickey
Ранец со тркалца Disney Mickey со 3 прегради 
се издвојува по својот импресивен мек 
дизајн кој ќе ги воодушеви сите ученици! 
Идеален за ученици кои сакаат практична и 
издржлива училишна чанта со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори 
до училиштето. Специјален училиштен 
ранец Disney Mickey со квалитет Must 
која комбинира ранец и количка заедно. 
Засилената рачка и заштитните страни 
помагаат во лесен и удобен транспорт и 
безбедност на сите училишни прибори. 
Засилените рефлектирачки ремени ја 
претвораат училишната количка во ранец 
и обезбедуваат стабилен стисок, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна 
употреба. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр. 

Торба термо, Disney Mickey
Неопходна торбичка за храна со Must 
квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност.  Со уникатен дизајн. Термо 
торбичката има 2 пространи прегради, 1 
голема централна преграда и 1 помала на 
дното. Внатрешноста е од изотермална 
постава за одржување на свежината, 
вкусноста и константната температура на 
сите оброци во секое време! Засилена 
рачка, прилагодлив ремен за носење и 
лента за количка за најбезбеден и најудобен 
транспорт на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето. Димензии: 24x12x20 
cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 7L.  Тежина: 300g
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2Д563023

2Д562978

2Д562982

Футрола за училиштен прибор, Disney Mickey 
Училишната футрола Disney Mickey  ги има 
сите потребни училишни материјали и нуди 
соодветна организација, безбеден транспорт 
и складирање на целиот училиштен 
материјал на училиште. Димензии: 15x21x5 
cm. Материјал: Полиестер. Училишната 
футрола содржи пенкало, молив, гума, гума, 
линијари, боички и маркери. 
Издржливи патентиg

Чаша за моливи, Disney Mickey
Disney Mickey метална чаша за моливи 
со голем капацитет. Суштински додаток 
за детско биро кој обезбедува подобра 
организација и редослед на училишниот 
материјал. Димензии: 10x11 cm.

Касичка, Disney Mickey
Disney Mickey касичка со одличен дизајн и 
издржлив материјал.Идеален за учење на децата 
да ги заштедат своите пари и воедно одличен 
декоративен подарок за детската соба. Димензии: 
10x15 cm. Заштеда и забава со метални Piggy 
Banks на најпопуларните детски херои кои ќе ги 
воодушеват младите и старите!
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2Д563044

2Д563080

2Д563152

2Д563072

Пенкало во 6 бои, Disney Minnie 
Опис: Пенкало со 6 бои со врв од 0,7 мм. 
Пишува во 6 бои: црна, сина, црвена, 
зелена, портокалова и виолетова.

Подметач, пластика, Disney Mickey 
Подметач Disney Mickey е идеален 
за децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен престој 
и пошироко. Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: Пластика. Може да се мие 
во машина за садови.
Заштитува од топлина.

Острилка, Disney Mickey
Острилка со сад кој го собира 
отпадот од моливите.

Кутија за храна и шише за вода, Mickey
Сетот Disney Mickey содржи 1 сад за храна и 1 
алуминиумско шише (500 ml) за децата да можат да 
уживаат во своите домашни оброци на училиште, на 
игралиште, на прошетки и многу повеќе!
Садот за храна се издвојува по херметичкиот затворач, 
додека капакот лесно се отвора и затвора и обезбедува 
заштита од протекување. Садод за храна е од 
конструктивен материјал: ПП пластика. Капацитет на 
садот: 800 ml. Димензии на сад за храна: 18x6x13 cm. 
Материјал на шише: алуминиум. Капацитет на шише: 
500 ml. Димензии на шише: 6,5x21,5 cm. Садот за храна е 
погоден за микробранова печка. Избегнувајте миење во 
машина за садови за подобро зачувување на боите.
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Ранец со тркалца, Disney Mickey
Училишна чанта, со две прегради која 
може да се користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од градинка на 
компанијата Must со тема 
Disney Mickey.  Страничен џеб за шише за 
вода со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Димензии 27х10х31 цм.

Ранец, Disney Mickey
Disney Mickey Mouse  ранец за основно 
училиште со 2 прегради за ученици кои 
не се разделуваат со своите омилени 
детски ликови дури и во училницата! 
Практичен и прекрасно дизајниран, 
ранецот за училиште со квалитет Must 
обезбедува секојдневен безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Ергономски 
грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот ранец за 
подобро држење на телото. Страничен 
џеб за шише за вода со издржлива мрежа 
. Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. 
Издржливи патенти, со карактеристичен 
привезок. Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер.
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Ранец, Disney Mickey
Disney Mickey Mouse  ранец за основно 
училиште со 2 прегради за ученици кои не се 
разделуваат со своите омилени детски ликови 
дури и во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти, со карактеристичен привезок. 
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. 

Налепници за книги,  
Disney Mickey
Налепниците  Disney Mickey 
се совршени за украсување 
на училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за секоја 
училишна листа, налепниците 
за ставки му овозможуваат на 
секој ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. Број 
на етикети: 20, 5 листа

Налепници за книги, 
Disney Mickey
Налепниците Mickey се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и 
папки! Задолжителна за секоја 
училишна листа, налепниците 
за ставки му овозможуваат на 
секој ученик лесно да го најде 
својот училишен прибор. Број 
на етикети: 20, 5 листа

Ранец, Disney Mickey
Disney Mickey Mouse ранец за 
училиште со 3 прегради за ученици.
Практичен и прекрасно дизајниран, 
ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт 
на сите потребни училишни прибори. 
Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро 
држење на телото. Страничен џеб за 
шише за вода со издржлива мрежа 
. Засилена рачка за удобно држење.  
Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. 
Издржливи патенти со држач за 
клучеви. Димензии: 33x16x45 cm. 
Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 750 g. 
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Ранец со тркалца, My Little Pony
Училишна чанта, со две прегради која 
може да се користи како количка со 
тркалца, погодна за деца од градинка 
на компанијата Must со тема My Little 
Pony.  Страничен џеб за шише за вода 
со издржлива мрежа . Засилена рачка 
за удобно држење. Димензии 27х10х31 
цм.

Ранец, My Little Pony
Училишниот ранец My Littlie Pony Must 
Toddler со 2 прегради се издвојува 
по прекрасниот блескав дизајн кој 
ќе го воодушеви секој мал ученик! 
Идеален ранец за предучилишна 
возраст кој безбедно, удобно и лесно ги 
транспортира сите потребни училишни 
прибори до градинка и градинка. 
Ириден дизајн. Засилениот грб со 
засилени ремени на задниот дел на 
ранецот од градинката обезбедува 
стабилно држење, правилна 
распределба на тежината и заштита на 
‘рбетот на малите ученици. Странична 
торбичка со издржлива мрежа. 
Засилена рачка за удобно држење. 
Издржливи патенти. 
Димензии: 27x10x31 cm.
Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. 
Тежина: 350 g.
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Сет училиштен прибор, My Little Pony
Сет за сликање на тема автомобили. Вклучува: Блок за скица, 2 страници со 
налепници, 3 матрици, 6 боички, 5 сјајни лепила, 6 маркери. 
Погоден за возраст од 3год. па нагоре.

Папка со копче, My Little Pony
Папката  My Little Pony е погодна за секојдневен транспорт, складирање и носење 
на сите потребни документи на училиште! Димензии на папката: А4. 
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Чаша за моливи, My Little Pony
My Little Pony  метална чаша 
за моливи со голем капацитет. 
Суштински додаток за детско 
биро кој обезбедува подобра 
организација и редослед на 
училишниот материјал. Димензии: 
10x11 cm.

Касичка, My Little Pony
My Little Pony касичка со одличен 
дизајн и издржлив материјал.
Идеален за учење на децата да 
ги заштедат своите пари и воедно 
одличен декоративен подарок за 
детската соба. Димензии: 10x15 cm. 
Заштеда и забава со метални Pig-
gy Banks на најпопуларните детски 
херои кои ќе ги воодушеват младите 
и старите!

Часовник, My Little Pony
Рачен часовник  My Little Pony со аналоген механизам доаѓа во кутија за 
подароци и е погоден за децата да го научат времето на најлесен начин, 
благодарение на нумерираните часови на бројчаникот. Материјал: Гума-
пластика Облик на рамка: тркалезна. Врзување: ремен. Тип на механизам: 
батерија. Тип на дисплеј: аналоген. Во кутија за подароции старите!
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Шише за вода, My Little Pon
Шишето  My Little Pony е 
направени од пластичен 
материјал и прилично 
е лесен. Поради својот 
материјал можете лесно 
да го измиете и да го 
наполните со секакви 
пијалоци, исто така е 
отпорен на удари и паѓања. 
Има дури и сламка за лесен 
и контролиран проток кога 
детето пие.

Налепници за книги, 
My Little Pony
Налепниците My Little Pony се 
совршени за украсување на 
училишен прибор како што 
се училишни ранци, колички, 
куфери, книги, тетратки и папки! 
Задолжителна за секоја училишна 
листа, налепниците за ставки му 
овозможуваат на секој ученик лесно 
да го најде својот училишен прибор. 
Број на етикети: 20, 5 листа
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Ранец со тркалца, Na! Na! Na! Ранец со 
тркалцаNa! Na! Na!  со 3 прегради се издвојува 
по својот импресивен мек дизајн кој ќе ги 
воодушеви сите ученици! Идеален за ученици 
кои сакаат практична и издржлива училишна 
чанта со ергономски дизајн за безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите потребни 
училишни прибори до училиштето. Специјален 
училиштен ранец Na! Na! Na!  со квалитет 
Must која комбинира ранец и количка заедно. 
Засилената рачка и заштитните страни помагаат 
во лесен и удобен транспорт и безбедност 
на сите училишни прибори. Засилените 
рефлектирачки ремени ја претвораат 
училишната количка во ранец и обезбедуваат 
стабилен стисок, правилна распределба на 
тежината и заштита на ‘рбетот на учениците. 
Издржливите тркала го издржуваат трошењето 
при секојдневна употреба. Странична торбичка 
со издржлива мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 30 L.Тежина: 
1600гр

Ранец училиштен, Na! Na! Na! 
Na! Na! Na!  ранец за основно училиште со 2 
прегради за ученици кои не се разделуваат 
со своите омилени детски ликови дури и 
во училницата! Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни 
прибори. Ергономски грб со зајакнати и 
рефлектирачки ремени на задниот дел од 
училишниот ранец за подобро држење на 
телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти, со карактеристичен привезок. 
Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 8L. Тежина: 350 g
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Боенка со стикери, Na! Na! Na! 
Прекрасна боенка со 16 страни за 
боење и 2 полни страни со стикери.

Футрола за училиштен прибор, двојна, полна, Na! Na! Na! 
Училишната футрола Na! Na! Na!  ги има сите потребни 
училишни материјали и нуди соодветна организација, 
безбеден транспорт и складирање на целиот училиштен 
материјал на училиште. Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: 
Полиестер. Училишната футрола содржи пенкало, молив, 
гума, гума, линијари, боички и маркери. Издржливи 
патенти

Папка со ластик,, Na! Na! Na
Гумената папка Na! Na! Na!   е погодна за секојдневен 
транспорт, складирање и носење на сите потребни 
документи на училиште! Материјал: гума и картон за 
подобра заштита и безбеден транспорт на документи. 
Внатрешните јазичиња помагаат подобро да се држат и да 
се обезбедат документите. Димензии на пликот: 25x35 cm. 

Шише за вода, Na! Na! Na!  
Шишето Na! Na! Na!   е изработено од 
не’рѓосувачки материјал кој не рѓосува со текот 
на времето. Поради својот материјал, на него не 
влијаат газираните пијалоци како што се овошните 
сокови за разлика од алуминиумот. Материјал: 
нерѓосувачки челик. Капацитет: 500 ml
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Ранец со тркалца за предучилишна 
возраст, Peppa Pig
Ранец со тркалца за предучилишна 
возраст од Must Peppa Pig. Идеален 
ранц со тркалца за предучилишна 
возраст која безбедно, удобно 
и лесно ги транспортира сите 
потребни училишни прибори 
до  градинката.Со 3D дизајн 
и дополнителни џебови. 
Страничен џеб со издржлива 
мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење. Издржливи патенти. 
Засилените ремени го претвораат 
училишнатаранец на тркала во 
обичен ранец и обезбедуваат 
цврсто држење, правилна 
распределба на тежината и 
заштита на рбетот на најмалите. 
Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна 
употреба. 
Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. 
Тежина: 850гр

Ранец за предучилишна возраст, 
Peppa Pig
Ранец за мали деца George Pig 
Mudpies Must Toddler со димензии 
27х10х31. Одличен ранец со 3x лед 
светла на предната страна кој ќе ги 
воодушеви нашите мали пријатели, 
може удобно и безбедно да ги носи 
сите потребни училишни прибори 
кои им се потребни на децата во 
градинка и градинка. Конечно 
има два џебови за подобра 
организација на училишниот 
прибор!!

Футрола за училиштен прибор, Peppa Pig
Училишната футрола Peppa Pig  ги има сите 
потребни училишни материјали и нуди 
соодветна организација, безбеден транспорт 
и складирање на целиот училиштен 
материјал на училиште. Димензии: 15x21x5 
cm. Материјал: Полиестер. Училишната 
футрола содржи пенкало, молив, гума, гума, 
линијари, боички и маркери. 
Издржливи патенти
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Ранец со тркалца за предучилишна возраст, 
Peppa Pig
Ранец со тркалца за предучилишна 
возраст од Must Peppa Pig. Идеален ранц 
со тркалца за предучилишна возраст која 
безбедно, удобно и лесно ги транспортира 
сите потребни училишни прибори до  
градинката.Со 3D дизајн и дополнителни 
џебови. Страничен џеб со издржлива 
мрежа. Засилена рачка за удобно држење. 
Издржливи патенти. Засилените ремени 
го претвораат училишнатаранец на тркала 
во обичен ранец и обезбедуваат цврсто 
држење, правилна распределба на 
тежината и заштита на рбетот на најмалите. 
Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба.  
Димензии: 27x10x31 cm. 
Материјал: Полиестер. Тежина: 850гр. 

Торба термо, Peppa Pig
Неопходна торбичка за храна со Must 
квалитет која ќе воодушеви во секоја 
активност.  Со уникатен дизајн. Термо 
торбичката има 2 пространи прегради, 1 
голема централна преграда и 1 помала на 
дното. Внатрешноста е од изотермална 
постава за одржување на свежината, 
вкусноста и константната температура на 
сите оброци во секое време! Засилена 
рачка, прилагодлив ремен за носење и 
лента за количка за најбезбеден и најудобен 
транспорт на храна. Со еластична лента за 
поддршка на шишето.
Димензии: 24x12x20 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 7L.  
Тежина: 300g



www.prosvetnodelo.com.mk

2Д482683

2Д482710

2Д482692

Ранец за предучилишна возраст, Peppa Pig
Училишен ранец за девојчиња Peppa Pig 
Rule Galaxy Must со 2 прегради се издвојува 
по својот прекрасен 3D дизајн кој ќе го 
воодушеви секоj ученик! Идеален ранец за 
предучилишна возраст кој безбедно, удобно 
и лесно ги транспортира сите потребни 
училишни прибори до градинка. Димензии: 
27x10x31 cm.  Капацитет: 8L. Засилениот грб со 
засилени ремени на задниот дел од ранецот 
од градинката обезбедува стабилно држење, 
правилна распределба на тежината и заштита 
на ‘рбетот на малите ученици. Училишниот 
ранец за девојчиња Peppa Pig Rule Galaxy Must 
Toddler има 2 пространи прегради за книги, 
тетратки, футрола и сите потребни материјали 
за пишување за училиште. Странична торбичка 
со издржлива мрежа.Засилена рачка за удобно 
држење. Издржливи патенти

Подметач, пластика, Peppa Pig
Peppa Pig Placemat е идеален за 
децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен 
престој и пошироко! 
Димензии: 43x29 cm. 
Материјал: пластика. 
Безбедно за миење. 
Заштитува од топлина.

Чаша за моливи, Peppa Pig
Peppa Pig  метална чаша за 
моливи со голем капацитет. 
Суштински додаток за детско 
биро кој обезбедува подобра 
организација и редослед 
на училишниот материјал. 
Димензии: 10x11 cm.
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2Д482700

2Д482686

2Д482703

Ранец со тркалца за предучилишна возраст, 
Peppa Pig
Ранец со тркалца за предучилишна возраст од 
George Pig Mudpies Must Toddler Trolley. Идеален 
ранц со тркалца за предучилишна возраст која 
безбедно, удобно и лесно ги транспортира сите 
потребни училишни прибори до  градинката.Со 
3D дизајн и дополнителни џебови. Страничен џеб 
со издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно 
држење. Издржливи патенти. Засилените ремени го 
претвораат училишнатаранец на тркала во обичен 
ранец и обезбедуваат цврсто држење, правилна 
распределба на тежината и заштита на рбетот на 
најмалите. Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба.  Димензии: 
27x10x31 cm. Материјал: Полиестер. Тежина: 850гр. 

Ранец за предучилишна возраст, Peppa Pig
Училишен ранец George Pig Mudpies Must Toddler 
со 2 прегради се издвојува по својот прекрасен 3D 
дизајн кој ќе го воодушеви секоj ученик! Идеален 
ранец за предучилишна возраст кој безбедно, 
удобно и лесно ги транспортира сите потребни 
училишни прибори до градинка. Димензии: 
27x10x31 cm.  Капацитет: 8L. Засилениот грб со 
засилени ремени на задниот дел од ранецот од 
градинката обезбедува стабилно држење, правилна 
распределба на тежината и заштита на ‘рбетот на 
малите ученици. Училишниот ранец за девојчиња 
Peppa Pig Rule Galaxy Must Toddler има 2 пространи 
прегради за книги, тетратки, футрола и сите потребни 
материјали за пишување за училиште. Странична 
торбичка со издржлива мрежа.Засилена рачка за 
удобно држење. Издржливи патенти

Футрола за училиштен прибор, Peppa Pig
Училишната футрола Peppa Pig  ги има сите потребни училишни 
материјали и нуди соодветна организација, безбеден транспорт 
и складирање на целиот училиштен материјал на училиште. 
Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: Полиестер. Училишната 
футрола содржи пенкало, молив, гума, гума, линијари, боички и 
маркери. Издржливи патенти
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2Д482699

2Д482685

Ранец со тркалца за предучилишна возраст, 
Peppa Pig
Ранецот има 2 прегради и се издвојува 
по прекрасните LED светла што ќе го 
воодушеват секој мал ученик! Идеален 
ранц со тркалца за предучилишна 
возраст која безбедно, удобно и лесно ги 
транспортира сите потребни училишни 
прибори до  градинката.Со 3D дизајн и 
дополнителни џебови. Страничен џеб 
со издржлива мрежа. Засилена рачка за 
удобно држење. Издржливи патенти. 
Засилените ремени го претвораат 
училишнатаранец на тркала во обичен 
ранец и обезбедуваат цврсто држење, 
правилна распределба на тежината 
и заштита на рбетот на најмалите. 
Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба.  
Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Тежина: 850гр.

Ранец за предучилишна возраст, Peppa Pig
Ранец за мали деца George Pig 
Mudpies Must Toddler со димензии 
27х10х31. Одличен ранец со 3x лед светла 
на предната страна кој ќе ги воодушеви 
нашите мали пријатели, може удобно 
и безбедно да ги носи сите потребни 
училишни прибори кои им се потребни на 
децата во градинка и градинка. Конечно 
има два џебови за подобра организација на 
училишниот прибор!!
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2Д482708

2Д482709

2Д482623

Кутија за храна и шише за вода, 
Peppa Pig
Кутијата за ручек и едно алуминиумско 
шише (500 ml) Peppa Pig е идеална за децата 
да уживаат во своите домашни оброци на 
училиште, на игралиште, на прошетки и многу 
повеќе!Се издвојува по својот издржлив 
материјал и херметички затворање за да ја 
одржува храната свежа, вкусна и безбедна. 
Mатеријал: пластика.  Димензии на сад за 
храна: 18x6x13 cm. Погоден за микробранова 
печка. Избегнувајте миење во машина за 
садови за подобро зачувување на боите.

Шише за вода , Peppa Pig
Шишето  Peppa Pig е направени од 
пластичен материјал и прилично е лесен. 
Поради својот материјал можете лесно да 
го измиете и да го наполните со секакви 
пијалоци, исто така е отпорен на удари 
и паѓања. Има дури и сламка за лесен и 
контролиран проток кога детето пие

Кутија за храна, Peppa Pig
Кутијата за ручек Peppa Pig е идеална за 
децата да уживаат во своите домашни 
оброци на училиште, на игралиште, на 
прошетки и многу повеќе!
Се издвојува по својот издржлив 
материјал и херметички затворање за 
да ја одржува храната свежа, вкусна и 
безбедна. Mатеријал: пластика.  Димензии 
на сад за храна: 16x6,5x11 cm. Погоден 
за микробранова печка. Избегнувајте 
миење во машина за садови за подобро 
зачувување на боите.
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2Д504964

2Д504976

2Д504966

Ранец, Smiley Love 
Smiley Love ранец за училиште со 3 прегради 
за ученици.Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет 
Must обезбедува секојдневен безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите потребни 
училишни прибори. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени на задниот 
дел од училишниот ранец за подобро држење 
на телото. Страничен џеб за шише за вода со 
издржлива мрежа . Засилена рачка за удобно 
држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. Димензии: 
33x16x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 25 л. Тежина: 750 g. 

Футрола за училиштен прибор, Smiley Love 
Училишна футрола Smiley Love Barrel со 
2 прегради, идеална за секој ученик кој 
бара практична и издржлива футрола 
за организирање, складирање и удобно 
транспортирање на сите потребни училишни 
прибори! Димензии: 21x6x9 cm. Број 
на прегради: 2. Материјал: Полиестер. 
Издржливи патенти.  

Чаша за моливи, Smiley Love
Smiley Love метална чаша за моливи со голем 
капацитет. Суштински додаток за детско 
биро кој обезбедува подобра организација 
и редослед на училишниот материјал. 
Димензии: 10x11 cm.
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2Д504969

2Д504957

2Д504740

Тетратка, Smiley Love
Спирална тетратка. Димензии: 
B5 (17x25 cm.). Материјал: 
Хартија. Број на листови: 90. 
Врзување: Пластична спирала, 
заоблени агли и тврд заден 
капак за заштита на страниците 
и стабилност во пишувањето. 
Сепаратор на теми за подобра 
организација и пребарување на 
белешки.

Шише за вода, Smiley Love
Секојдневните прошетки се уште 
попосебни со шишето кое е изработено 
од алуминиум. Се препорачува да се 
користи само за вода, а не за газирани 
пијалоци како што се овошните сокови, 
кои со текот на времето можат да 
го кородираат неговиот внатрешен 
материјал. Има дури и сламка за лесен 
и контролиран проток кога детето пие. 
Материјал: Алуминиум.
Капацитет: 500 ml

Шише за вода, Smiley Love
Секојдневните прошетки се уште 
попосебни со шишето кое е изработено 
од алуминиум. Се препорачува да се 
користи само за вода, а не за газирани 
пијалоци како што се овошните сокови, 
кои со текот на времето можат да 
го кородираат неговиот внатрешен 
материјал. Има дури и сламка за лесен 
и контролиран проток кога детето пие. 
Материјал: Алуминиум.
Капацитет: 500 ml
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2Д502304
Ранец со тркалца, Winx
Ранец со тркалца  Winx  со 3 прегради се издвојува по својот импресивен 
мек дизајн кој ќе ги воодушеви сите ученици! Идеален за ученици кои сакаат 
практична и издржлива училишна чанта со ергономски дизајн за безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите потребни училишни прибори до училиштето. 
Специјален училиштен ранец Winx со квалитет Must која комбинира ранец и 
количка заедно. Засилената рачка и заштитните страни помагаат во лесен и удобен 
транспорт и безбедност на сите училишни прибори. Засилените рефлектирачки 
ремени ја претвораат училишната количка во ранец и обезбедуваат стабилен 
стисок, правилна распределба на тежината и заштита на ‘рбетот на учениците. 
Издржливите тркала го издржуваат трошењето при секојдневна употреба. 
Странична торбичка со издржлива мрежа. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: 
Полиестер. Капацитет: 30 L.Тежина: 1600гр. 
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2Д502302

2Д502305

Ранец, Winx
Winx ранец за училиште со 3 прегради за ученици.Практичен и прекрасно 
дизајниран, ранецот за училиште со квалитет Must обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни училишни прибори. 
Ергономски грб со зајакнати и рефлектирачки ремени на задниот дел од училишниот 
ранец за подобро држење на телото. Страничен џеб за шише за вода со издржлива 
мрежа . Засилена рачка за удобно држење.  Заштитни страни за дополнителна 
заштита на училишниот прибор. Издржливи патенти со држач за клучеви. Димензии: 
33x16x45 cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 л. Тежина: 750 g. 

Футрола за училиштен прибор, Winx
Училишната футрола Winx  ги има сите потребни 
училишни материјали и нуди соодветна организација, 
безбеден транспорт и складирање на целиот 
училиштен материјал на училиште. Димензии: 15x21x5 
cm. Материјал: Полиестер. Училишната футрола 
содржи пенкало, молив, гума, гума, линијари, боички 
и маркери. Издржливи патенти
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2Д570526

2Д570528 2Д570527

Подметач, пластика, 
Fisher Price Explore
Fisher Price Explore е идеален за 
децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен 
престој и пошироко! Димензии: 
43x29 cm. Материјал: пластика. 
Може да се мие во машина за 
садови Заштитува од топлина.

Подметач, пластика, 
Fisher Price Rainbow 
Fisher Price Rainbow Place-
mat е идеален за децата да 
уживаат во оброците дома, на 
училиште, на дневен престој 
и пошироко! Димензии: 43x29 
cm. Материјал: пластика. 
Безбедно за миење. Заштитува 
од топлина.

Капче детско, Fisher Price Explore
Капче Fisher-Price со печатен дизајн, 
совршена за секаде во 2 одлични 
дизајни кои ќе импресионираат! 
Големина: 52-54. 100% полиестер 
на предниот и долниот дел од 
раб, 100% памук на задниот дел и 
долниот дел од ободот

Капче детско, Fisher Price Explore
Капче Fisher-Price со печатен дизајн, 
совршена за секаде во 2 одлични 
дизајни кои ќе импресионираат! 
Големина: 52-54. 100% полиестер 
на предниот и долниот дел од 
раб, 100% памук на задниот дел и 
долниот дел од ободот



2Д570525

2Д500934

2Д562694

2Д503346

Подметач, пластика, Barbie 
Barbie Placemat е идеален за 
децата да уживаат во оброците 
дома, на училиште, на дневен 
престој и пошироко! Димензии: 
43x29 cm. Материјал: пластика. 
Може да се мие во машина за 
садови Заштитува од топлина.

Детски печати, Marvel
Детските печати на Marvel се 
достапни во 10 фантастични 
дизајни на омилените ликови на 
Marvel и ветуваат дека ќе донесат 
радост и забава! Совршен за 
украсување тетратки, подлоги за 
цртање, папки и многу повеќе! 
Со отвор за молив. 
Погоден за деца од 3+ години. 

Детски печати
Детските печати на Дизни се 
достапни во 10 фантастични 
дизајни на омилените ликови 
Мини Маус, Мики Маус, Принцеза, 
Автомобили и ветуваат дека ќе 
донесат радост и забава! Совршен 
за украсување тетратки, подлоги за 
цртање, папки и многу повеќе! Со 
отвор за молив. Погоден за деца од 
3+ години. 

Шише за вода, Poopsie
Секојдневните прошетки се уште попосебни 
со шишето кое е изработено од алуминиум. Се 
препорачува да се користи само за вода, а не за 
газирани пијалоци како што се овошните сокови, 
кои со текот на времето можат да го кородираат 
неговиот внатрешен материјал. Има дури и сламка 
за лесен и контролиран проток кога детето пие. 
Материјал: Алуминиум.Капацитет: 500 ml



www.prosvetnodelo.com.mk

2Д403008
Ранец со тркалца за предучилишна возраст, Cocomelon
Ранец со тркалца за предучилишна возраст од Must Peppa Pig. Идеален ранц со 
тркалца за предучилишна возраст која безбедно, удобно и лесно ги транспортира 
сите потребни училишни прибори до  градинката.Со 3D дизајн и дополнителни 
џебови. Страничен џеб со издржлива мрежа. Засилена рачка за удобно држење. 
Издржливи патенти. Засилените ремени го претвораат училишнатаранец на 
тркала во обичен ранец и обезбедуваат цврсто држење, правилна распределба 
на тежината и заштита на рбетот на најмалите. Издржливите тркала го издржуваат 
трошењето при секојдневна употреба.  Димензии: 27x10x31 cm. Материјал: 
Полиестер. Тежина: 850гр. 
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2Д403007
Ранец за предучилишна возраст, Cocomelon
Училишниот ранец Cocomelon Must Toddler со 2 прегради се издвојува по 
својот прекрасен 3D дизајн кој ќе го воодушеви секој мал ученик! Идеален 
ранец за предучилишна возраст кој безбедно, удобно и лесно ги транспортира 
сите потребни предмети до градинка. Бренд: Cocomelon Must. Димензии: 
27x10x31 cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 8L. Тежина: 350 g. Со 3D 
дизајн. Засилениот грб со засилени ремени на задниот дел на ранецот за 
градинката обезбедува стабилно држење, правилна распределба на тежината 
и заштита на ‘рбетот на малите ученици. Училишниот ранец Cocomelon Must 
Toddler има 2 пространи прегради за книги, тетратки, футрола и сите потребни 
материјали за пишување за училиште. Странична торбичка со издржлива 
мрежа. Засилена рачка за удобно држење. Издржливи патенти.Време е за 
Must Movement со импресивни детски училишни ранци со омилени детски 
херои во одлични дизајни со гаранција за квалитет Must! 



2Д403009

2Д403005
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Торба термо Cocomelon
Cocomelon Must Isothermal Food Bag со 2 
прегради идеална за подобро складирање 
и побезбеден транспорт на домашна 
храна до училиште, прошетки и екскурзии!  
Неопходна детска торбичка за храна 
со Must квалитет која ќе воодушеви во 
секоја активност. Бренд: Cocomelon Must. 
Димензии: 24x12x20 cm. Mатеријал: 
Полиестер. Капацитет: 7L.Тежина: 300гр. 
Со 3D мек дизајн. Термо торба Cocom-
elon Must има 2 пространи прегради, 1 
голема централна преграда и 1 помала 
на дното. Внатрешна изотермална облога 
за одржување на свежината, вкусноста 
и константната температура на сите 
оброци во секое време! Засилена рачка, 
прилагодлив ремен за носење на рамо 
и лента за количка за побезбеден и 
поудобен транспорт на храна. Со еластична 
лента за поддршка на шишето.

Шише за вода CocoMelon
Пластичното шише за вода 
CocoMelon 500 ml со сламка 
е суштинскиот додаток 
во секој ранец за да ги 
одржувате децата хидрирани 
на училиште, на игралиште, 
на спортски активности или 
на дневни прошетки. Се 
издвојува по издржливиот, 
безбеден материјал без 
BPA и практичниот дизајн 
благодарение на пластичната 
сламка што е лесна за употреба 
во изливот и капакот со 
специјален затворач. Марка: 
CocoMelon. Материјал: 
пластика. Капацитет: 500 ml.



2Д403002
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Сет за боење CocoMelon 
Сетот CocoMelon  содржи 
боенка, налепници, шеми за 
цртање, мрсни боички, лепак 
во боја и фломастери..

Боенка CocoMelon 
Боенка CocoMelon е идеална за бескрајни часови креативна активност на 
училиште, дома и во движење. Марка: CocoMelon. 
Димензии: 20x25 cm. Со налепници
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Ранец   
За студенти и други кои сакаат да се истакнуваат во секое време, Maxbuddies Black 
Teen ранец со 2 прегради е идеален избор за секоја активност. Има уникатен, 
пријателски дизајн и простор за складирање Smart Tech што обезбедува секојдневен 
безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни училишни прибори, предмети за 
секојдневна употреба и лаптопот 16 инчи, додека ниеден уред никогаш нема да остане 
без батерија благодарение на USB приклучок за полнење. Димензии: 32x17x42 cm. 
Материјал: Полиестер 900Д. Капацитет: 22 л. Тежина: 650 гр. 2 пространи џебови и 1 
внатрешен организациски џеб со мека постава за подобра организација и складирање 
на сите потребни предмети. Ергономски грб со зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од ранецот што обезбедуваат најдобро држење и мирни движења 
насекаде. Внатрешна печатена постава. Диода за слушалки. Странична торбичка 
за паричник. Засилена рачка за удобно држење. Патент за заклучување на лаптоп. 
Издржливи патенти.

Футрола за училиштен прибор Maxbuddies  
Maxbuddies Square Case BLACK со 1 
преграда нуди удобност и модерен стил во 
организацијата, транспортот и складирањето 
на сите потребни материјали за пишување 
и многу повеќе! Пространа, со издржлива 
ткаенина и патент со висока јачина, Maxbud-
dies BLACK Square Case е идеална за училиште 
и за канцеларија! Димензии: 10x20x5 
cm. Материјал: Полиестер. Внатрешни 
организациски џебови. Внатрешна печатена 
постава. Издржливи патенти.Организација 
и стил со нови квадратни кутии за оние кои 
сакаат да се истакнуваат секаде и секогаш!

2Д401528

2Д401529
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2Д483927
Ранец со тркалца, Brawl Stars 
Чантата за количка за основно училиште Brawl Stars со 3 прегради се 
издвојува по импресивниот дизајн со хероите на омилената видео игра која 
ќе ги воодушеви сите ученици! Идеален за ученици кои сакаат практична 
и издржлива училишна чанта со ергономски дизајн за безбеден, удобен 
и лесен транспорт на сите потребни училишни прибори до училиштето. 
Уникатна училишна чанта Brawl Stars Elementary Trolley која комбинира ранец 
со количка заедно! Марка: Brawl Stars. Димензии: 34x20x45 cm. МАтеријал: 
Полиестер. Капацитет: 30 L. Тежина: 1600гр. Засилената рачка и заштитните 
страни помагаат во лесен и удобен транспорт и безбедност на сите училишни 
прибори. Засилените рефлектирачки ремени ја претвораат училишната 
количка во ранец и обезбедуваат стабилен стисок, правилна распределба 
на тежината и заштита на ‘рбетот на учениците. Издржливите тркала го 
издржуваат трошењето при секојдневна употреба. Со капак За тркала 
кога торбичката за количка се користи како ранец. Странична торбичка со 
издржлива мрежа. Издржливи патенти.



Ранец, Brawl Stars
Ранец за основно училиште Brawl 
Stars со 3 прегради за ученици кои 
не се разделуваат со хероите на 
омилената видео игра дури и во 
училницата!
Практичен и со одличен дизајн, 
ранецот за училиште Brawl Stars 
обезбедува безбеден, удобен и 
лесен секојдневен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. Марка: 
Brawl Stars. Димензии: 33x16x45 cm. 
Материјал: Полиестер. Капацитет: 25 
L. Тежина: 750 g. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од училишниот 
ранец за подобро држење на 
телото.  Страничен џеб за чанта 
со издржлива мрежа. Засилена 
рачка за удобно држење. Заштитни 
страни за дополнителна заштита на 
училишниот прибор. Издржливи 
патенти со држач за клучеви. 
Подарок привезок.

Ранец, Brawl Stars
За студенти и други кои сакаат да 
се истакнуваат во секое време, 
ранец Brawl Stars со 4 прегради е 
идеален избор за секоја активност. 
Има уникатен, пријателски дизајн и 
обезбедува секојдневен безбеден, 
удобен и лесен транспорт на сите 
потребни училишни прибори. 
Димензии: 32x17x42 cm. Материјал: 
Полиестер 900Д. Капацитет: 22 л. 
Тежина: 650 гр. Ергономски грб со 
зајакнати и рефлектирачки ремени 
на задниот дел од ранецот што 
обезбедуваат најдобро држење и 
мирни движења насекаде. Засилена 
рачка за удобно држење. Издржливи 
патенти.

www.prosvetnodelo.com.mk
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Футрола за училиштен прибор, двојна, полна Brawl Stars
Brawl Stars Double Filled School Case ги има сиот потребен канцелариски материјал и 
нуди соодветна организација, безбеден транспорт и складирање на целиот училиштен 
прибор. Бренд: Brawl Stars. Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: Полиестер. Brawl Stars 
двојно пополнета школска футрола содржи пенкало, молив, гума, линијари, боички и 
маркери. Издржливи патенти.

2Д483928
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Шише за вода Brawl Stars
Шише за вода од нерѓосувачки 
челик Brawl Stars од 500 ml со 
сламка е суштинскиот додаток во 
секој ранец  за да ги одржувате 
децата хидрирани на училиште, на 
игралиште, на спортски активности 
или на дневни прошетки. Се 
издвојува по издржливиот, 
безбеден материјал без BPA и 
практичниот дизајн благодарение 
на пластичната преклопна сламка 
што е лесна за употреба во устата 
и капакот со специјален затворач. 
Бренд: Brawl Stars. Материјал: 
Алуминиум. Капацитет: 500 ml.             

2Д483904

Шише за вода Brawl Stars
Алуминиумската шише Brawl Stars 
од 500 ml со сламка е суштинскиот 
додаток во секој ранец  за да ги 
одржувате децата хидрирани 
на училиште, на игралиште, 
на спортски активности или на 
дневни прошетки. Се издвојува по 
издржливиот, безбеден материјал 
без BPA и практичниот дизајн 
благодарение на пластичната 
преклопна сламка што е лесна за 
употреба во устата и капакот со 
специјален затворач. Бренд: Brawl 
Stars. Материјал: Алуминиум. 
Капацитет: 500 ml.

2Д483903
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Чаша за моливи Brawl Star
Brawl Stars чаша за молив со метална површина и голем капацитет.Суштински 
додаток за детско биро кој обезбедува подобра организација и редослед на 
канцелариски материјал и многу повеќе! Бренд: Brawl Stars. Димензии: 10x11 cm.

Боенка Brawl Stars
Боенка Brawl Stars за деца е идеална за бескрајни часови креативна активност 
на училиште, дома и во движење. Бренд: Brawl Stars. Димензии: 20x25 cm. Со 
налепници.

2Д483901
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Ранец со тркалца, Fortnite
Училишната чанта Fortnite Elementary Trolley со 3 прегради се издвојува по 
импресивниот дизајн на омилената видео игра ќе ги воодушеви сите ученици!
Идеален за ученици кои сакаат практична и издржлива училишна чанта со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни училишни прибори 
до училиштето. Уникатната торба за количка Fortnite комбинира ранец со количка 
заедно! Марка: Fortnite. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 
30 L. Тежина: 1600гр. 3 пространи џебови (2 централни џебови, 1 преден џеб) за 
книги, тетратки, футрола и целиот неопходен училишен материјал. Засилената рачка 
и заштитните страни помагаат во лесен и удобен транспорт и безбедност на сите 
училишни прибори. Засилените рефлектирачки ремени ја претвораат училишната 
количка во ранец и обезбедуваат стабилен стисок, правилна распределба на тежината 
и заштита на ‘рбетот на учениците. Издржливите тркала го издржуваат трошењето при 
секојдневна употреба. Со капак за тркала кога торбичката за количка се користи како 
ранец. Странична торбичка со издржлива мрежа. Издржливи патенти. 

2Д483094
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2Д483094
Ранец со тркалца, Fortnite
Училишната чанта Fortnite Elementary Trolley со 3 прегради се 
издвојува по импресивниот дизајн на омилената видео игра ќе ги 
воодушеви сите ученици!
Идеален за ученици кои сакаат практична и издржлива училишна 
чанта со ергономски дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт на 
сите потребни училишни прибори до училиштето. Уникатната торба 
за количка Fortnite комбинира ранец со количка заедно! Марка: Fort-
nite. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: Полиестер. Капацитет: 30 L. 
Тежина: 1600гр. 3 пространи џебови (2 централни џебови, 1 преден 
џеб) за книги, тетратки, футрола и целиот неопходен училишен 
материјал. Засилената рачка и заштитните страни помагаат во 
лесен и удобен транспорт и безбедност на сите училишни прибори. 
Засилените рефлектирачки ремени ја претвораат училишната количка 
во ранец и обезбедуваат стабилен стисок, правилна распределба на 
тежината и заштита на ‘рбетот на учениците. Издржливите тркала 
го издржуваат трошењето при секојдневна употреба. Со капак за 
тркала кога торбичката за количка се користи како ранец. Странична 
торбичка со издржлива мрежа. Издржливи патенти. 
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Ранец, Fortnite
Ранецот Fortnite со 1 главна 
преграда во црна боја е 
идеален за секој ученик кој 
не се разделува со својата 
омилена видео игра во 
училницата и пошироко! 
Марка: Fortnite. Димензии: 
32x17x42 cm. Mатеријал: 
Полиестер 600Д. Капацитет: 
22L. Ранец со дизајни на 
Fortnite. Анатомски грб со 
зајакнати и рефлектирачки 
ремени на задниот дел од 
ранецот кои обезбедуваат 
најдобро држење и мирни 
движења насекаде! Со 1 
заден џеб, 2 напред и 1 
централен џеб за книги, 
тетратки, футрола и сите 
потребни материјали за 
училиште. Издржливи 
патенти.

Футрола за училиштен прибор  Fortnite
Училишна футрола Fortnite Barrel со 2 прегради, идеална за секој ученик кој не 
се разделува со својата омилена видео игра дури и во училницата! Практична и 
издржлива футрола која нуди правилна организација, безбедно складирање и лесен 
транспорт на сите потребни училишни прибори!
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Ранец, Fortnite
Fortnite се издвојува по  
рефлективни дизајни што го 
прават уникатен и исклучително 
светол кога светлината ќе 
падне. Идеален за студенти 
кој нуди удобност и леснотија 
за носење на сите потребни 
предмети. Димензии: 30x15x40 
cm. Материјал: полиестер 600d 
• Капацитет: 20L · Тежина: 350гр. 
· Ранец со анатомски грб со 
рефлексивни Fortnite Patterns 
со армирани и рефлексивни 
ремени на задната страна. Со две 
пространи прегради за вашите 
потреби. Подобрена рачка за 
удобно држење. Издржливи 
патент.

Ташна за појас, Fortnite
Fortnite ташна за половина, црна, со 2 прегради и рефлектирачки дизајни погодна 
за секојдневно лесно, безбедно и удобно носење на сите вредни предмети на 
секоја прошетка! Марка: Fortnite. Димензии: 26,5x15x6 cm. Материјал: Полиестер. 
Организациски џебови. Прилагодлив ремен за порелаксирано и поудобно носење. 
Издржливи патенти.



Футрола за училиштен  прибор, двојна, 
полна Liverpool 
Liverpool ги има сиот потребен 
канцелариски материјал и нуди 
соодветна организација, безбеден 
транспорт и складирање на целиот 
училиштен прибор. Бренд: Liverpool. 
Димензии: 15x21x5 cm. Материјал: 
Полиестер. Brawl Stars двојно пополнета 
школска футрола содржи пенкало, 
молив, гума, линијари, боички и 
маркери. Издржливи патенти.

Ранец, Liverpool 
Популарниот фудбалски тим Ливерпул на импресивен училиштен ранец со 3 прегради 
за ученици кои не се разделуваат со омилениот фудбалски тим дури и во училницата! 
Идеален за ученици кои сакаат практичен и издржлив училиштен ранец со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни училишни прибори 
до училиштето. Марка: Ливерпул Ф.Ц. Димензии: 33x16x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет 25 L. Тежина: 750гр. 3 пространи џебови (2 централни џебови, 1 преден 
џеб) за книги, тетратки, футрола и целиот неопходен училиштен материјал. Засилената 
рачка и заштитните страни помагаат во лесен и удобен транспорт и безбедност на сиот 
училиштен прибор. Странична торбичка со издржлива мрежа. Издржливи патенти.

2Д141042

2Д141033
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Ранец со тркалца, Liverpool 
Популарниот фудбалски тим Ливерпул на импресивен училиштен ранец со 3 прегради 
за ученици кои не се разделуваат со омилениот фудбалски тим дури и во училницата! 
Идеален за ученици кои сакаат практичен и издржлив училиштен ранец со ергономски 
дизајн за безбеден, удобен и лесен транспорт на сите потребни училишни прибори 
до училиштето. Марка: Ливерпул Ф.Ц. Димензии: 34x20x45 cm. Материјал: Полиестер. 
Капацитет: 30 L. Тежина: 1600гр. 3 пространи џебови (2 централни џебови, 1 преден 
џеб) за книги, тетратки, футрола и целиот неопходен училиштен материјал. Засилената 
рачка и заштитните страни помагаат во лесен и удобен транспорт и безбедност на 
сиот училиштен прибор. Засилените рефлектирачки ремени ја претвораат училишната 
количка во ранец и обезбедуваат стабилен стисок, правилна распределба на тежината 
и заштита на ‘рбетот на учениците. Издржливите тркала го издржуваат трошењето при 
секојдневна употреба. Со капак на тркала кога торбичката за количка се користи како 
ранец. Странична торбичка со издржлива мрежа. Издржливи патенти.

2Д141043
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2103822  
Ранец  Spiderman 
Возраст: 
училиштен. 
Состав: 100% 
полиестер. 
Димензии: 32.0 X 
15.0 X 42.0.0цм.

2601282
Шише 
алуминуимско 
Spiderman 
Возраст: детски. 
Состав: 90% 
алуминиум/10% 
ПЕ. Димензии: 
31,0 X 28,0 X 
18,0 цм



2103828
Ранец  Spiderman  
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 32.0 X 18.5 X 
44.0цм.

2601282
Шише алуминуимско 
Spiderman
Возраст: детски. Состав: 
90% алуминиум/10% ПЕ. 
Димензии: 31,0 X 28,0 X 
18,0 цм



2103860
Ранец 3Д Spiderman
Возраст: училиштен. 
Состав: 67% полиестер / 
33% EVA. Димензии: 25.0 
X 31.0 X 10.0 цм.

2601282
Шише алуминуимско Spiderman 
Возраст: детски. Состав: 90% 
алуминиум/10% ПЕ. Димензии: 31,0 X 
28,0 X 18,0 цм



2104006
Ранец  Spiderman  
Возраст: училиштен. Состав: 
100% полиестер. Димензии:  
28.5 X 15.0 X 41.0  цм.

2103834
Футрола за училиштен 
прибор, Spiderman
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 8,0 X 8,0 X 
23,0  цм



2103825
Ранец  Minnie 
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 32,0 X 15,0 X 42,0 цм.

2700305
Футрола за училиштен прибор,  
Minnie
Состав: 95% полиестер /5% гума. 
Димензии:  22.0 X 12.0 X 7.0 цм

2601288
Шише алуминуимско Minnie
Возраст: детски. 
Состав: 90% алуминиум/10% ПЕ. 
Димензии: 31,0 X 28,0 X 18,0 цм



2601288
Шише алуминуимско Minnie
Возраст: детски. 
Состав: 90% алуминиум/10% ПЕ. 
Димензии: 31,0 X 28,0 X 18,0 цм

2103837
Футрола за училиштен 
прибор, Minnie
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 8,0 X 8,0 X 
23,0  цм

2103831
Ранец  Minnie  
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 32.0 X 18.5 X 
44.0цм.



2104012
Ранец  Minnie  
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии:  28.5 X 15.0 X 41.0  цм.

2700339
Пенкала 4 Mickey  
Состав: 60%пластика, 
40%гума. Димензии: 
13,5 X 19,0 X 2,0 CM.



2700325
Футрола за училиштен 
прибор, Minnie  
Состав: 95% полиестер 
/10% ПВЦ. Димензии:  
8.0 X 20.0 X 8.0 цм

2103568
Сет училишен 
прибор



2103883
Ранец  Minnie
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% 
полиестер. Димензии: 
30.0 X 18.0 X 46.0цм.

2601708
Шише за вода, Minnie
Состав: 100% ПЕТ. 
Димензии: 7,3 X 22,3 X 7,3 CM

2103907
Футрола за училиштен прибор,  Minnie
Состав: 100% полиестер. 
Димензии:  5.0 X 5.0 X 20.0 цм



2700273
Папка со ластик, 
Minnie Состав: 100% 
хартија. Димензии: 
26,0 X 32,0 X 4,0  cm

2103889
Ранец  Minnie  
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% 
полиестер. Димензии: 
30.0 X 18.0 X 46.0цм.

2700258
Папка со ластик, 
Minnie
Состав: 100% хартија. 
Димензии: 24,0 X 34,0 
X 4,0 cm



2103833
Ранец  Princess  
Возраст: училиштен. 
Состав: 90% полиестер/10% ПВЦ. 
Димензии:  32.0 X 18.5 X 44.0  цм.

2103839
Футрола за училиштен 
прибор, Princess
Состав: 90% 
полиестер/10% ПВЦ. 
Димензии: 5.0 X 5.0 X 
23.0  цм



2104015
Ранец  Princess
Возраст: училиштен. 
Состав: 90% полиестер/10% ПВЦ. 
Димензии:  28.5 X 15.0 X 41.0  цм.



2103880
Ранец  Marvel

Возраст: училиштен. Состав: 
100% полиестер. Димензии: 

30.0 X 13.0 X 44.0цм.

2601706
Шише за вода,Marvel

Состав: 100% ПЕТ. 
Димензии: 7,3 X 22,3 X 7,3 CM



2103886
Ранец  Marvel

Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 

Димензии: 30.0 X 18.0 X 46.0цм.

2103904
Футрола за училиштен 
прибор, Marvel  
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 5.0 X 5.0 X 
20.0  цм



2103802
Ранец 3Д Avengers
Возраст: училиштен. 
Состав: 67% полиестер / 33% EVA. 
Димензии:  25.0 X 31.0 X 10.0 цм.



2103829
Ранец  Avengers
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 32.0 X 18.5 X 44.0цм.



2103805
Ранец  Frozen II
Возраст: училиштен. 
Состав: 90%полиестер /10% PU. 
Димензии: 10.0 X 15.5 X 30.0 цм.

2700306
Футрола за училиштен 
прибор,  Frozen II 
Состав: 95% полиестер 
/5% гума. Димензии:  
22.0 X 12.0 X 7.0 цм



2700324
Футрола за училиштен 
прибор,  Frozen II 
Состав: 95% полиестер 
/10% ПВЦ. Димензии:  8.0 
X 20.0 X 8.0 цм

2103463
Торбичка за ужина, 
Frozen II
Возраст: детски. 
Состав: 80% 
полиестер/20% ПВЦ.  
Димензии: 22,0 X 23,0 X 
8,0цм.

2601279
Шише алуминуимско  
Frozen II
Возраст: детски. 
Состав: 90% 
алуминиум/10% ПЕ. 
Димензии: 31,0 X 28,0 X 
18,0 цм



2103826
 Ранец  Frozen II,  
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% 
полиестер. Димензии: 
32,0 X 15,0 X 42,0цм.

2700336
Спајалици, Frozen II 
 
Состав: 60%пластика, 
40%гума. Димензии: 
10,0 X 12,0 X 0,1 CM



2700342
Пенкала 4 Frozen II 
 
Состав: 
60%пластика/40%гума. 
Димензии: 13,5 X 19,0 X 
2,0 CM.

2104009
Ранец  Frozen II 
 
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% 
полиестер. Димензии:  
28.5 X 15.0 X 41.0  цм.



2103838
Футрола за училиштен 
прибор,  Frozen II 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 8,0 X 8,0 X 23,0 цм

2103832
Ранец  Frozen II,
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 32,0 X 18,5 X 44,0 цм.



2103137
Торба со кутија за храна и шише за 
вода, Frozen II
Возраст: детски. Состав: 80% 
ПОЛИЕСТЕР/20% ПВЦ. 
Димензии: 23,0 X 15,5 X 8,0 цм

2103910
Ранец  Star Wars  
Возраст: училиштен. 
Состав: 100% полиестер. 
Димензии: 31.0 X 44.0 X 16.0 
цм.
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Торба за блок       

Торба за блок       

Торба за блок       

2М33474

2НС1384

2НС1385
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Торба за блок       

Торба за блок       

2НС1386

2СТ318350
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Футрола за школски прибор со 1 патент, полна          
Футролата за школски прибор содржи: Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни моливи, 
12 фломастери,  12 дрвени бои, распоред на часови, табела за множење. Димензии: 20 
x 13 x 3,5 cm S-COOL 

Футрола за школски прибор со 2 патента, полнаа          
Футролата за школски прибор содржи: Острилка, гумичка, линијар, 3 графитни моливи, 
12 фломастери,  12 дрвени бои, распоред на часови, табела за множење. Димензии: 20 
x 13 x 3,5 cm S-COOL 

2НС1536

2НС1608
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Футрола за школски прибор тркалезна,транспарентна  празна
Дополнителна обработка: ПВЦ површинска обработка со светки. 
Димензии: 7,3 x 21,5 x 7,3 cm.

2НС1602

2НС1605
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Футрола за школски прибор
Комплет со 4 наполнети кутии за моливи. Специјална серија зајдисонце, 
жолто-розова боја. Содржина: 1 гума 4024, 2 острилка за моливи (AFILA и 
MAXI), 1 HB графитен молив, 3 пенкала КАПСУЛА (сина, црна и црвена), 1 
линијар 15 cm, 12 триаголни моливи во боја Ergo и 12 фиберпенка со конусен 
врв. Состав на ткаенина: надворешна ткаенина од полиестер и внатрешна 
облога. Големина: 22,5 x 11,5 x 11 cm.

Футрола за школски прибор
Комплет со 4 наполнети кутии за моливи. Специјална серија зајдисонце, 
жолто-розова боја. Содржина: 1 гума 4024, 2 острилка за моливи (AFILA и 
MAXI), 1 HB графитен молив, 3 пенкала КАПСУЛА (сина, црна и црвена), 1 
линијар 15 cm, 12 триаголни моливи во боја Ergo и 12 фиберпенка со конусен 
врв. Состав на ткаенина: надворешна ткаенина од полиестер и внатрешна 
облога. Големина: 22,5 x 11,5 x 11 cm.

2МИ8872

2МИ8872
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Футрола за школски прибор
Комплет со 4 наполнети кутии за моливи. Специјална серија зајдисонце, 
жолто-розова боја. Содржина: 1 гума 4024, 2 острилка за моливи (AFILA и 
MAXI), 1 HB графитен молив, 3 пенкала КАПСУЛА (сина, црна и црвена), 1 
линијар 15 cm, 12 триаголни моливи во боја Ergo и 12 фиберпенка со конусен 
врв. Состав на ткаенина: надворешна ткаенина од полиестер и внатрешна 
облога. Големина: 22,5 x 11,5 x 11 cm.

Футрола за школски прибор
Полуцврст комплет со 2 наполнети кутии за моливи. Одговара на специјални 
серии, сина и црвена боја. Содржина: 1 гума 4024, 1 AFILA острилка за моливи, 
1 HB графитен молив, 2 сино-црни P1 пенкала, 2 розови и зелени P1 Look 
пенкала, 1 триаголен линијар 15 cm и 6 црни дрвени флуо моливи во боја. 
Состав на ткаенина: полиестер и E.V.A. надворешна ткаенина и внатрешна 
облога од полиестер. Големина: 21,5 x 13,5 x 6,5 cm.

2МИ8872

2МИ8874
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Футрола за училиштен прибор  Tesoro 
Стил и изглед кој ќе ги плени погледите со специјалниот дизајн Tesoro Mirror! Идеален 
за носење на сите ваши скапоцености на секоја прошетка и пошироко. Погоден за секој 
момент и секој вкус, но и за опции за подароци кои ќе импресионираат. Марка: Tesoro. 
Димензии: 19x4x5 cm. Достапен во 10 мат бои.

2Д582289
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Футрола за училиштен прибор  Tesoro 
Стил и изглед кој ќе ги плени погледите со специјалниот дизајн Tesoro Mirror! Идеален 
за носење на сите ваши скапоцености на секоја прошетка и пошироко. Погоден за секој 
момент и секој вкус, но и за опции за подароци кои ќе импресионираат. Марка: Tesoro. 
Димензии: 19x4x5 cm. Достапен во 10 блескави бои.

2Д582221
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Футроли
Футрола со училиштен прибор. Содржи: дрвени боици 1/112, 12 моливи, 2 
острилки, 1 гума за бришење, 2 лепенки.  

Футроли
Футрола со училиштен прибор. Содржи: 24 моливи, 3 острилки, 4 гуми за 
бришење.

2J1501

2J1502
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Футроли
Футрола за училиштен прибор.  

2Ј1907
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Торба термо
Изотермална торба за храна со голем капацитет. Специјалната серија Yeti, 
сина боја. Внатрешност со топлинска изолација (ладно/топло) за подобро 
зачувување на храната. Целосно отворање за подобра пристапност и чистење. 
Прилагодлив и отстранлив ремен. Состав на ткаенина: надворешна ткаенина 
од полиестер и изотермална внатрешна облога (P.E.V.A.). Големина: 24,5 x 20 x 
16 cm. Капацитет: 5 литри.

2МИ8808

www.prosvetnodelo.com.mk

Ш
И

Ш
Е 

ЗА
 В

О
Д

А 
И

 К
УТ

И
ЈА

 З
А 

УЖ
И

НА



Ш
И

Ш
Е 

ЗА
 В

О
Д

А 
И

 К
УТ

И
ЈА

 З
А 

УЖ
И

НА

 КУТИЈА ЗА ХРАНА 0,75Л. (П-ГР-Б)
Правоаголна кутија за ручек со капак. Има внатрешен делител кој овозможува 
да се одвојат два вида храна во ист сад. Морнарско сина надворешна 
еластична силиконска лента. Погоден за загревање во микробранова печка 
(макс. 70ºC) со отворен капак за ослободување на пареа. Погоден за чување 
во замрзнувач (до -20ºC). Погоден за перење во машина за садови (макс. 
70ºC). Капаците и контејнерите лесно може да се наредат заедно. Мат 
надворешен финиш за подобро држење. Внатре со заоблени агли и сјајна 
завршница за подобро чистење. Материјал: пластика без BPA. 
Димензии: 20 x 10 x 7,5 cm. Капацитет: 0,75 литри.

2МИ085110
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 КУТИЈА ЗА ХРАНА 0,25Л. (В-П-ГР-ЛБ)
Квадратирана кутија за ручек и капак од серијата 1918 година. Погоден 
за загревање во микробранова печка (макс. 70ºC) со отворен капак за 
ослободување на пареа. Погоден за чување во замрзнувач (до -20ºC). Погоден 
за перење во машина за садови (макс. 70ºC). Капаците и контејнерите лесно 
може да се наредат заедно. Мат надворешен финиш за подобро држење. 
Внатре со заоблени агли и сјајна завршница за подобро чистење. Материјал: 
пластика без BPA. Големина: 10 x 10 x 7,5 cm. Капацитет: 0,33 литри.

2МИ085111
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 КУТИЈА ЗА ХРАНА 0,25Л. (П-ГР-Б)
Херметичка тркалезна кутија за ручек. Капак со завртка што обезбедува 
херметичко затворање. Погоден за загревање во микробранова печка (макс. 
70ºC) со отворен капак за ослободување на пареа. Погоден за чување во 
замрзнувач (до -20ºC). Погоден за перење во машина за садови (макс. 70ºC). 
Капаците и контејнерите лесно може да се наредат заедно. Мат надворешен 
финиш за подобро држење. Внатре со сјаен финиш за подобро чистење. 
Материјал: пластика без BPA. Димензии: 10 Ø x 7 cm. Капацитет: 0,25 литри.

2МИ085112
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 Шише термос 
Изотермално шише од нерѓосувачки челик. Капацитет: 354ml / 12oz. 
Изотермално шише од не’рѓосувачки челик. Вакуумска изолација: избегнува 
кондензација и ја одржува надворешната површина на собна температура. Ја 
одржува температурата на течноста внатре до 12 часа за топли пијалоци и 24 
часа за ладни пијалоци. Херметичко завртувачко капаче, со полипропиленска 
заптивка. Силиконска основа што не се лизга.

2МИ643012
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 Шише термос 
Изотермално шише од нерѓосувачки челик. Капацитет: 591 ml / 20 oz. 
Изотермално шише од не’рѓосувачки челик. Вакуумска изолација: избегнува 
кондензација и ја одржува надворешната површина на собна температура. Ја 
одржува температурата на течноста внатре до 12 часа за топли пијалоци и 24 
часа за ладни пијалоци. Херметичко завртувачко капаче, со полипропиленска 
заптивка. Силиконска основа што не се лизга.

2МИ643020
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 Шише термос 
Изотермално шише од нерѓосувачки челик. Капацитет: 591 ml / 20 oz. 
Изотермално шише од не’рѓосувачки челик. Вакуумска изолација: избегнува 
кондензација и ја одржува надворешната површина на собна температура. Ја 
одржува температурата на течноста внатре до 12 часа за топли пијалоци и 24 
часа за ладни пијалоци. Херметичко завртувачко капаче, со полипропиленска 
заптивка. Силиконска основа што не се лизга.

2МИ643020

www.prosvetnodelo.com.mk



2103458
ТОРБИЧКА ЗА УЖИНА, МИНИ, 22*23*8СМ. 

2103459
ТОРБИЧКА ЗА УЖИНА, МИКИ, 22*23*8СМ. 

2601286
Шише алуминуимско Mickey 
Возраст: детски. 
Состав: 90% алуминиум/10% ПЕ. 
Димензии: 31,0 X 28,0 X 18,0 цм
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КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар 

02/3117 558, 
076/496 858 

ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15

Бр. 2 Скопје, Центар 
02/3222 621, 
075/479 387 

ул. „Даме Груев“ бб

Бр. 3 Прилеп 
048/417 026, 
075/464 976 

ул. „Ѓорче Петров“ бб

Бр. 4 Скопје, Влае 
02/2033 045,
075/356 147 

ул. „Ацо Шопов“, бр. 6

Бр. 5 Велес 
043/212 610, 
075/316 895 

ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7

Бр. 6 Струмица 
034/511 979, 
075/464 989 

ул. „Маршал Тито“, бр. 18

Бр. 7 Скопје, Кисела Вода 
02/5111 530, 
075/335 316 

ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3

Бр. 8 Кочани 
033/271 560, 
075/316 612 

ул. „Маршал Тито“, бр. 45

Бр. 9 Битола 
047/240 899, 
075/464 977 

ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен

Бр. 10 Кавадарци 
043/415 844, 
075/464 234 

ул. „Илинденска“, бр. 11

Бр. 11 Тетово 
044/511 984, 
075/479 381 
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип 
032/389 450, 
075/464 978 

ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 13 Охрид 
046/255 389, 
075/453 442 

бул. „Македонски 
просветители“, бр. 8

Бр. 14 Битола 
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442

бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 15 Скопје, Рамстор 
02/2434 680, 
075/451 042 

ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13 
лок. ф-15

Бр. 16 Скопје, Лептокарија 
02/3061 762, 
075/316 020 

бул. „Партизански одреди“, 
бр. 645-4

Бр. 17 Струга
046/527 005
075/453 442 

ул. „Караорман“, бр. 2

Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442 

ул. „Маршал Тито“, бр. 85

Бр. 19 Струмица 
034/330 972,
075/464 989

ул. „Ленинова“, бр. 29

Бр. 20 Кичево 
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442

ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 21 Скопје, Сити мол 
02/3086 700, 
076/361 354 

ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058 

бул. „Јане Сандански“,  
бр.71- а, лок. 54

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276

ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527

ул. „11 Октомври“, бр. 2

Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442

ул. „Димитар Влахов“, 
бр. 57А

Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240

бул. „Јане Сандански“,  
бр.79А /1-7

Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510

ул. „Народен фронт“, бр. 21

Бр. 29 Кавадарци
043/528 278 
078/326 537 

ул. „Пано Мударов“ бр.64

Бр. 30 Скопје, Тавталиџе
02/615 898

„Прашка“ бр. 31
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Просветно дело prosvetno delo_official


