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Najlepszy przyjaciel
Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo ∙ ul. Szamotulska 2 ∙ 62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 650 11 00 ∙ fax +48 61 650 11 99

smart
midi

Aktualna oferta asortymentowa na stronie:
www.herlitz.pl ∙ www.katalog.herlitz.pl
tornistry.herlitz.eu

flexi
motion

Zarejestrowany znak towarowy firmy Pelikan
Postfach 110755 • D-30102 Hanower Niemcy – R.F.A.
www.herlitz.de
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Kup tornister lub plecak
marki herlitz

2

Zrób zdjęcie tornistra lub plecaka
wraz z paragonem i wyślij do nas: fun@herlitz.pl

3

Otrzymasz w prezencie praktyczny
worek szkolny, portfelik oraz fartuszek!

* Akcja promocyjna trwa od 16.05.2016 r. do 30.09.2016 r. lub do wyczerpania zapasów. Motywy mogą różnić się od pokazanych.
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Drogi Kliencie,
od ponad 112 lat marka herlitz jest wiernym towarzyszem uczniów. Wiedza i doświadczenie
w dziedzinie artykułów szkolnych zakorzenione są w tradycji naszej firmy. Kompetencja oraz
dążenie do zapewnienia najwyższej jakości znajdują odzwierciedlenie w tornistrach marki herlitz.
Wybór tornistra to ważna decyzja. Towarzyszą jej duże emocje: radość i duma z dorastającej
pociechy oraz niepokój, jak to będzie w szkole.
Tornister musi podobać się Waszemu dziecku, przecież przez najbliższe lata będzie jego
codziennym towarzyszem. Jednak dla Was jako rodziców najważniejsze jest bezpieczeństwo
i zdrowie dziecka.
Niniejszy poradnik przybliży Wam najważniejsze cechy tornistrów i pomoże w wyborze modelu
najodpowiedniejszego dla Waszego dziecka.

HERLITZ – WŁAŚCIWY WYBÓR DLA TWOJEGO DZIECKA
Herlitz jest wielokrotnym zdobywcą tytułu DOBRA MARKA:
2012, 2013 i 2014 w kategorii: Galanteria szkolna i biurowa,
otrzymując tym samym tytuł SUPER MARKA 2014.

Tornistry marki herlitz zdobyły Nagrodę Główną w konkursie
„Świat Przyjazny Dziecku” 2012 i 2013, a także Wyróżnienie
w 2014 i 2015 organizowanym przez Komitet Ochrony Praw
Dziecka w kategorii: Dziecko w szkole.

Herlitz Sp. z o.o. otrzymał I nagrodę w plebiscycie Orły Polskiej
Przedsiębiorczości w kategorii Handel i Dystrybucja, otrzymując
tytuł Firma Roku 2015.
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Zalety tornistrów herlitz
JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ
Wszystkie tornistry herlitz są wykonane z najwyższej jakości materiałów i zgodnie z niemiecką normą
DIN 58124. Są wolne od barwników azowych, kadmu, PCP, zmiękczaczy i barwników alergizujących.
Niezawodna ochrona przed wilgocią przez zastosowanie dodatkowej powłoki wodoodpornej oraz solidnego,
stabilnego i wzmacnianego dna.

BEZPIECZEŃSTWO
Wykorzystanie odblaskowych materiałów wysokiej jakości 3M™
Scotchlite™ na froncie, bokach i szelkach tornistra. Dodatkowe
odblaski na zapięciach. Wykorzystanie modnych fluorescencyjnych
kolorów, aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo w drodze
do szkoły (model Motion).

ERGONOMIA
Ergonomiczne i oddychające plecy dla optymalnej dystrybucji ciężaru
oraz komfortu noszenia. Dodatkowe wsparcie dzięki zintegrowanym,
regulowanym pasom piersiowym w wybranych modelach oraz
wyjmowany i regulowany pas biodrowy, które gwarantują stabilną
postawę oraz optymalne rozłożenie ciężaru. Zastosowanie
innowacyjnego sysytemu Ergo ES²® (Flexi) oraz ErgoActive®
(Motion) gwarantuje optymalne dopasowanie do wzrostu dziecka.

DUŻY WYBÓR MOTYWÓW
Słodkie motylki, delfinki lub konie albo szybkie samochody,
fajne ciężarówki lub dzikie tygrysy – fantazja z herlitz nie zna granic.
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TORNISTER

Podstawowy element wyposażenia każdego dziecka, rozpoczynającego edukację szkolną.

Łatwy do otwierania
i zamykania dzięki
wciskanej klamrze.

Ergonomicznie
ukształtowane plecy
tornistra, oddychający
materiał.

W YG O D

NY

Plastikowe wzmocnienia
usztywniające konstrukcję
tornistra. Mocna podstawa
uniemożliwiająca jego
odkształcenie w czasie
użytkowania.

Tornister dzięki
ergonomicznemu ukształtowaniu
perfekcyjnie dopasowuje się do
pleców każdego dziecka.

Szerokie, obszyte miękką
poduszką,  płynnie regulowane szelki.

Tornister jest niewiele
szerszy niż plecy dziecka.

Niewielkie obciążenie:
∙ wyprofilowana linia pleców,
∙ przylegający do ciała,
∙ optymalne rozłożenie ciężaru,
∙ poduszka w części grzbietowej.

Zapobiegajmy zawczasu
problemom z kręgosłupem.
Kości i kręgi dziecka znajdują się
jeszcze w fazie wzrostu. Ciężar i kształt
tornistra decyduje o komforcie noszenia
i prawidłowym obciążeniu kręgosłupa.
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Górna krawędź tornistra
kończy się idealnie na
wysokości ramion.

Przed zakupem
pamiętaj, aby zabrać
dziecko do przymiarki!

Dolna krawędź opiera się
idealnie na kości miednicy.
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LEKKI

Żelazna zasada: zapakowany tornister nie
powinien przekraczać 10-15% masy ciała dziecka.
Zwróć uwagę na ciężar własny torsnitra!

Materiał odblaskowy 3M™ Scotchlite™
zapewniający optymalną widoczność dziecka
na drodze.

Waga już od 700 gram.

Szeroka, solidna wciskana klamra zaopatrzona w światełko
odblaskowe; ma ono bezpośrednie przełożenie na widoczność
dziecka na drodze a tym samym jego bezpieczeństwo.

Paski odblaskowe naszyte
na klapie lub zewnętrznej kieszeni
oraz na szelkach tornistra.
O konieczności zabezpieczenia
właściwej widoczności dziecka
na drodze powinniśmy pamiętać
każdego dnia, szczególnie gdy
nadchodzi dżdżysta jesień.

Tornistry wykonane są
z nieprzemakalnych materiałów,
a dzięki dopracowanej konstrukcji
górnej klapy krople deszczu
nie przedostają się do środka
głównej komory.

BEZPIECZNY

3 zewnętrzne kieszenie
przeznaczone na drobne przybory
szkolne lub drugie śniadanie.

Szata graficzna tornistrów
została wzbogacona o gumowe
elementy, hafty, welurowe naszywki
oraz brokatowe aplikacje.

CZN
ST Y

Rączka ułatwiająca szybkie
przenoszenie tornistra, bez
konieczności zakładania szelek.
Pełni ona również funkcję wieszaka
i umożliwia zawieszenie tornistra
pod ławką lub w szatni.

ELA

Stabilny korpus daje możliwość
łatwego pakowania i rozpakowywania
książek oraz zeszytów. W tornistrach
Herlitza klapa zamykająca
połączona jest z komorą wewnętrzną,
co umożliwia pozostawienie tornistra
w pozycji otwartej.

Y

WIDOCZNY

Przestronne kieszenie
i komora wewnętrzna.

Tornistry herlitz
herlitz smart

WYMIARY

herlitz midi

WYMIARY

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

38 cm
30 cm
21 cm

CECHY SZCZEGÓLNE
• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• miękko wyściełane szelki
• jeden wymiar regulacji szelek
• światełko odblaskowe na klapie
• materiał odblaskowy
3M™ Scotchlite™ na przedniej
i bocznych kieszeniach oraz
na szelkach
• stabilne plastikowe nóżki

herlitz flexi

WYMIARY

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

38 cm
37 cm
22 cm

CECHY SZCZEGÓLNE
• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• miękko wyściełane szelki
• jeden wymiar regulacji szelek
• światełko odblaskowe na klapie
• materiał odblaskowy
3M™ Scotchlite™ na przedniej
i bocznych kieszeniach oraz
na szelkach
• stabilna plastikowa podstawa

herlitz motion

WYMIARY

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

39 cm
36 cm
22 cm

CECHY SZCZEGÓLNE
• system Ergo ES²®
• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• 3-stopniowy system regulacji szelek
• miękko wyściełane szelki
• 2 wymiary regulacji szelek
• materiał odblaskowy 3M™
Scotchlite™ na przedniej i bocznych
kieszeniach oraz na szelkach
• stabilna plastikowa podstawa
• pas piersiowy

WNĘTRZE, KIESZENIE

WNĘTRZE, KIESZENIE

WNĘTRZE, KIESZENIE

• 1 duża przegroda z osobną
przegrodą na książki
• plastikowa kieszonka z planem
lekcji na wewnętrznej stronie
górnej klapy
• 2 boczne kieszenie
z zamknięciem na rzep Velcro®
• 1 kieszeń przednia zapinana
na zamek błyskawiczny

• 1 duża przegroda z osobną
przegrodą na książki
• plastikowa kieszonka z planem
lekcji na wewnętrznej stronie
górnej klapy
• sakiewka na drobiazgi zamykana
na zamek błyskawiczny
• 2 kieszenie boczne zapinane
na zamek błyskawiczny
• 1 kieszeń przednia zapinana
na zamek błyskawiczny

• 1 duża przegroda z osobną
przegrodą na książki
• plastikowa kieszonka z planem
lekcji i druga na dane właściciela
na wewnętrznej stronie górnej klapy
• 2 boczne kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny
• 2 zintegrowane przednie kieszenie
z zamknięciem na rzep Velcro®
• sakiewka na drobiazgi zamykana
na zamek błyskawiczny

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

41 cm
28 cm
20 cm

CECHY SZCZEGÓLNE
• ergoActive® system
• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• system płynnej regulacji szelek
• miękko wyściełane szelki
• 2 wymiary regulacji szelek
• materiał odblaskowy 3M™
Scotchlite™ na bocznych kieszeniach
oraz na szelkach
• wykończenia we fluorescencyjnych
kolorach
• stabilna podstawa z plastikowymi
nóżkami
• pas piersiowy i biodrowy

WNĘTRZE, KIESZENIE
• 1 duża przegroda z osobną
przegrodą na książki
• plastikowa kieszonka z planem
lekcji na wewnętrznej stronie górnej
klapy
• 2 boczne kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny
• kieszonka w górnej klapie
zamykana na zamek błyskawiczny

ZAMKNIĘCIE

ZAMKNIĘCIE

ZAMKNIĘCIE

ZAMKNIĘCIE

• Wciskana klamra

• Wciskana klamra

• Zamek magnetyczny „Smart Lock”
w technice Fidlock

• Zamek magnetyczny w technice
Fidlock

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

• Bez wyposażenia

• piórnik 16-częściowy
• piórnik-kosmetyczka okrągła
• worek szkolny

•
•
•
•

• Filled motion pencil box (17 pcs.)
• File box (pink, blue)
• Sports bag

piórnik 17-częściowy
piórnik kosmetyczka trójkątna
worek szkolny
śniadaniówka (różowa/niebieska)

WAGA

WAGA

WAGA

WAGA

• ok. 900 g

• ok. 1,0 kg

• ok. 1,2 kg

• ok. 1,0 kg

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ

Poliester

ok. 13 l

Poliester

ok. 13 l

Poliester

ok. 15 l (możliwość
zwiększenia do 18 l)

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ
Poliester

ok. 18 l (wraz
z bocznymi kieszonkami)

Tornistry herlitz
herlitz mini

WYMIARY

herlitz mini softbag

WYMIARY

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

34,5 cm
32 cm
19 cm

herlitz plecak dziecięcy

WYMIARY

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

24 cm
28 cm
14 cm

herlitz plecak Rookie

WYMIARY

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

37 cm
26 cm
14 cm

Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:

29 cm
21 cm
10 cm

CECHY SZCZEGÓLNE

CECHY SZCZEGÓLNE

CECHY SZCZEGÓLNE

CECHY SZCZEGÓLNE

• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• miękko wyściełane szelki
• jeden wymiar regulacji szelek
• materiał odblaskowy
3M™ Scotchlite™ na przedniej
i bocznych kieszeniach oraz
na szelkach
• stabilna i wodoodporna podstawa

• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• miękko wyściełane szelki
• jeden wymiar regulacji szelek
• materiał odblaskowy
3M™ Scotchlite™ na przedniej
i bocznych kieszeniach
oraz na szelkach

• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• miękko wyściełane szelki
• jeden wymiar regulacji szelek
• materiał odblaskowy

• ergonomicznie ukształtowane
i wykonane z przepuszczającego
powietrze plecy tornistra
• miękko wyściełane szelki
• jeden wymiar regulacji szelek
• pas piersiowy

WNĘTRZE, KIESZENIE

WNĘTRZE, KIESZENIE

WNĘTRZE, KIESZENIE

WNĘTRZE, KIESZENIE

• 1 duża przegroda z osobną
przegrodą na książki
• plastikowa kieszonka na dane
właściciela na wewnętrznej stronie
górnej klapy
• 2 boczne kieszenie zapinane
na zamek błyskawiczny
• 1 kieszeń przednia zapinana
na zamek błyskawiczny

• 1 duża przegroda
• 1 kieszeń przednia zapinana
na zamek błyskawiczny
• 2 boczne kieszenie

• 1 duża przegroda z osobną
przegrodą na książki
• 2 boczne kieszenie
• 1 kieszeń przednia zapinana
na zamek błyskawiczny

• 1 duża przegroda z osobną
przegrodą na książki
• 2 boczne kieszenie

ZAMKNIĘCIE

ZAMKNIĘCIE

ZAMKNIĘCIE

ZAMKNIĘCIE

• Zamek błyskawiczny

• Rzep Velcro®

• Zamek błyskawiczny

• Zamek błyskawiczny

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE

• Bez wyposażenia

• Bez wyposażenia

• Bez wyposażenia

• Bez wyposażenia

WAGA

WAGA

WAGA

WAGA

• ok. 700 g

• ok. 280 g

• ok. 300 g

• ok. 150 g

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ

Poliester

ok. 11 l

Poliester

ok. 6,5 l

Poliester

ok. 10 l
(wraz z kieszonkami)

MATERIAŁ POJEMNOŚĆ
Poliester

ok. 4 l

TORNISTRY | KOLEKCJA 2016
Ballerina

Glitter

Lovely

Bella

Hawaii

Flowery

Happy

Butterfly Power

Alia Dreams

Butterfly Fawn

Princess

Kitten

Magic Princess

Unicorn

Princess Rosa

SMART

Istnieje możliwość dobrania piórnika z tym samym motywem.

Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka
nr Op-4735, ważna do 15.04.2018 r.
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Rose Butterfly

Black Diamond

Truck

Nitro

Chase

Splash

Goal

Shark Attack

Motorbike

Spaceship

Dragon

Soccer

Monster Truck

Super Racer

Dragon & Knight

SMART

Istnieje możliwość dobrania piórnika z tym samym motywem.

Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka
nr Op-4735, ważna do 15.04.2018 r.
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Fantasy

Ballerina

Miss Pretty

Heart Fawn

Toy Horses

Flower Fairy

Lucky Star

Spring

Black Diamond

Pink Butterfly

Dolphin Love
Tornistry dostępne
także w wersji bez
wyposażenia.
Istnieje możliwość
dobrania piórnika z tym
samym motywem.

Sweethearts

Mermaid

MIDI
Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka
nr Op-4375, ważna do 15.04.2018 r.
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Fire Truck

Fire Engine

Race Cars

Dino

Truck

Blue Dragon

Champion

Red Panther

Nightliner

Spider

Formula 1

Biker & Police

Snake

Helikopter

Red Dragon

Tornistry dostępne
także w wersji bez
wyposażenia.
Istnieje możliwość
dobrania piórnika z tym
samym motywem.

MIDI
Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4375, ważna do 15.04.2018 r.
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Dolphin Love

Melody

Rainbow

Glitter Horse

Flower Fawn

Kitty Cat

Pink Butterfly

Dinky Horses

Rose Butterfly

Pegasus

Butterfly Power

Alia Dreams

Chic Lila

FLEXI

Tornistry dostępne
także w wersji bez
wyposażenia.
Istnieje możliwość
dobrania piórnika z tym
samym motywem.

Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka
nr Op-4735, ważna do 15.04.2018 r.
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Goal

Motorbike

Chase

Pirate

Motorbike

Tiger

Speedboat

Helicopter

Race Cars

Spirit Dragon

Dinomania

Red Racer

Speed

FLEXI

Tornistry dostępne
także w wersji bez
wyposażenia.
Istnieje możliwość
dobrania piórnika z tym
samym motywem.

Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka
nr Op-4735, ważna do 15.04.2018 r.
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Ocean

Spirit

Butterfly Power

Butterfly Dreams

Stars

Super Racer

Motorbike

Jet

Tiger

M OT I O N

Tornistry dostępne
także w wersji bez
wyposażenia.
Istnieje możliwość
dobrania piórnika z tym
samym motywem.

Nitro

Pozytywna opinia
Instytutu Matki i Dziecka
nr Op-4736, ważna do 15.04.2018 r.
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Najlepszy przyjaciel
Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo ∙ ul. Szamotulska 2 ∙ 62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 650 11 00 ∙ fax +48 61 650 11 99
Aktualna oferta asortymentowa na stronie:
www.herlitz.pl ∙ www.katalog.herlitz.pl
tornistry.herlitz.eu
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Zarejestrowany znak towarowy firmy Pelikan
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