
COOCAZOO plecak ScaleRale, OceanEmotion (made of ocean plastic) Limited
Edition

Magia oceanu
Niezbadane  głębiny  oceanów  to  niemal  inna  galaktyka.  Odkryj  ją  z  linią  OceanEmotion.
Motywy plecaków nawiązują do tajemniczego, bajkowego świata wodnego i kolorowych raf
koralowych muśniętych promieniami słońca. Magia, w której się zakochasz!

Mniej plastiku w oceanach
Chcemy przyczynić się zmniejszenia ilości plastiku występującego w oceanach. W związku z
tym  do  produkcji  serii  OceanEmotion  wykorzystujemy  wyłowiony  z  oceanu  i  poddany
recyklingowi plastik. Każdy plecak to ok. 1 kg plastiku mniej w naszych oceanach. Jest to
równowartość ponad 1000 plastikowych słomek!

Pasy mocujące z przodu
Z przodu plecaka masz dwa pasy, do których możesz przyczepić swoją deskorolkę, gdy znudzi
Ci się jazda, kurtkę, gdy przygrzeje słońce lub kask, gdy zsiądziesz z roweru. Proste, a jakże
praktyczne rozwiązanie. 

System Easy Grow – i plecak rośnie z Tobą
Nowy,  łatwiejszy  sposób  na  perfekcyjne  dopasowanie  plecaka  do  Twojego  wzrostu.
Skorzystaj  z  ukrytego  wewnątrz  pokrętła  i  dopasuj  położenie  szelek  do długości  pleców.
Regulacja jest bezstopniowa, dzięki czemu plecak można dopasować indywidualnie do każdej
osoby o wzroście od 135 cm aż do 180 cm – plecak rośnie z Tobą. 

System Easy Grow – korzyści dla Ciebie
System Easy Grow pozwala na idealne dopasowanie plecaka do wzrostu ucznia. Dzięki temu
masz pewność, że zarówno szelki, jak i ergonomiczne poduszki znajdują się na właściwym
miejscu,  a  Twój  kręgosłup  jest  prawidłowo  odciążony.  Przez  wszystkie  lata  użytkowania
ScaleRale będzie idealnie leżał  na Twoich plecach – ergonomicznie i  wygodnie,  dbając  o
Twoją zdrową, atrakcyjną – pewną siebie postawę. 

Zaawansowany, lekki plecak
Plecak mimo zastosowania zaawansowanych rozwiązań waży jedynie 1200 g. To ważne, gdyż
jego konstrukcja nie tylko odciąża kręgosłup i dba o prawidłową postawę, ale również nie
dociąża dodatkowo ucznia. 

MatchPatch – elementy wymienne
Plecak  został  wyposażony  w  system  elementów  wymiennych
MatchPatch*. Oznacza to, że uchwyty do zamków, zapinki i logo możesz
w  dowolnym  momencie  wymienić  na  nowe,  w  innym  kolorze.  Teraz
możesz  stworzyć  unikalny  plecak  z  dowolnym  połączeniem barw.  Jeśli



Twój plecak Ci się znudzi, wystarczy, że jego elementy wymienne zastąpisz innymi, zyskując
odświeżony plecak w nowej odsłonie.
*Dodatkowe zestawy elementów wymiennych MatchPatch do nabycia osobno. 

Jakość, która się opłaca
Niemiecka  marka Coocazoo  to  produkty,  których  używa  się  latami.  Solidne  wykonanie  z
dbałością  o szczegóły  sprawia,  że  nie ma najmniejszych problemów z ich użytkowaniem.
Przemyślana konstrukcja oraz praktyczne rozwiązania stanowią codzienne wsparcie podczas
każdego szkolnego dnia. Gdy raz spróbujesz z Coocazoo, nie będziesz chciał już innej marki. 

Odblaski ORALITE®
Plecaki  Coocazoo  zostały  wyposażone  w  niezwykle  silne  odblaski  
ORALITE® - jest to marka należąca do Orafol  -  globalnego lidera w dziedzinie materiałów
odblaskowych. Folie ORALITE® są wykorzystywane również przez służby ratunkowe oraz przy
produkcji znaków drogowych, możesz mieć więc pewność, że Twoja widoczność na drodze
będzie bardzo dobra, nie tylko po zmierzchu, ale również w pochmurne dni.

Niezawodne zamki YKK
Wysoką  jakość  tworzą  małe  detale.  W  plecakach  Coocazoo  stosujemy  najlepsze  zamki,
produkowane przez lidera w tej  dziedzinie – YKK.  YKK to nie tylko zapięcia – to również
standard jakości. Masz pewność, że w Twojej wspólnej podróży z Coocazoo, zamki Cię nie
zawiodą. 

Certyfikaty AGR i BAG dla zdrowych pleców
Ergonomiczna,  przyjazna  plecom  konstrukcja  plecaków  ScaleRale  została  wyróżniona
certyfikatami niemieckich organizacji działających na rzecz zdrowego kręgosłupa: AGR oraz
BAG. 

Razem dbamy o środowisko

Plecaki  ScaleRale są wolne od szkodliwej dla środowiska substancji  PFC. Do ich produkcji
wykorzystujemy  przyjazne  środowisku  materiały,  które  nabywamy  od  sprawdzonych
partnerów bluesign® system. Dodatkowo zawiązaliśmy współpracę z organizacją SEAQUAL™,
która  specjalizuje  się  w zbieraniu  i  przetwarzaniu  plastikowych odpadów  wyłowionych  z
oceanu.



Cechy:

 System  Easy  Grow:  system  regulacji  położenia  panelu  tylnego  pozwala  na
ergonomiczne dopasowanie plecaka do wzrostu użytkownika. Regulacji dokonasz za
pomocą  specjalnego  pokrętła  ukrytego  wewnątrz  plecaka.  Plecak  możesz
wyregulować w każdym momencie, również, gdy znajduje się na plecach ucznia.  

 Przeznaczony dla osób o wzroście z przedziału od 135 do 180 cm
 Górna regulacja szelek: dociąga plecak bliżej pleców, dzięki czemu ciężar jest mniej

odczuwalny, a plecak stabilniej trzyma się pleców, np. przy pochylaniu się, jeździe na
rowerze, rolkach

 Ergonomicznie wyprofilowane plecy
 Plecy wyłożone miękkim, oddychającym materiałem
 Wentylacja pleców: przepływ powietrza umożliwia komora wentylacyjna utworzona

między trzema poduszkami stykającymi się z plecami 
 Pas  piersiowy z  możliwością  regulacji  wysokości  –  dopasuj  położenie  do  swojego

wzrostu 
 Odczepiany,  szeroki  pas  biodrowy –  pozwala  optymalnie  rozłożyć  ciężar  plecaka i

znacznie odciążyć ramiona i kręgosłup
 Wyściełane szelki  w kształcie  litery  S  zwiększają  ergonomię  noszenia,  nie  uciskają

ramion
 Pasy z przodu plecaka do zamocowania deskorolki, kurtki czy kasku
 Plecak z czterema przegrodami 
 Duża komora główna, z dodatkową przegrodą na ciężkie książki lub laptopa
 Średnia kieszeń z organizerem na długopisy, telefon oraz zawieszką na klucze
 Mała przednia kieszeń na drobiazgi
 Dwie kieszenie boczne, np. na napoje
 Malutka, ukryta kieszeń z tyłu plecaka np. na pieniądze
 Dwukierunkowe, wodoodporne zamki YKK zapewniają szybki dostęp do zawartości
 Mocne odblaski ORALITE® umieszczone z każdej strony plecaka 
 Odblaskowy paseczek z przodu do zamocowania lampki LED
 Boczne pasy kompresyjne: możliwość zwężenia lub rozszerzenia plecaka w zależności

od wypełnienia
 Solidny uchwyt do przenoszenia i dodatkowy do powieszenia plecaka
 Wyjście słuchawkowe: smartfon w środku – muzyka na zewnątrz
 Materiał wewnątrz plecaka ozdobiony zabawnymi wzorkami
 Powłoka w 100% wolna od PFC
 Certyfikat bluesign®, AGR, BAG
 Wykonany z plastiku wyłowionego z oceanu – współpraca z SEAQUAL™
 Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

 Wymiary: 45 x 30 x 20 cm
 Waga: 1200 g
 Pojemność: 30 l



Dostępne modele:

Nr art. Nazwa
188126 COOCAZOO plecak ScaleRale, OceanEmotion, Galaxy Blue (made of ocean plastic)
188125 COOCAZOO plecak ScaleRale, OceanEmotion, Galaxy Pink (made of ocean plastic)


