
Step by Step plecak model Grade 

Lekki plecak z zaletami tornistra
Model  Grade  to  połączenie  zalet  plecaka  i  tornistra.  Usztywnione,  ergonomicznie
wyprofilowane plecy wymuszają prawidłową postawę dziecka, dopasowują się do pleców, a
plecak  kończy  się  we  właściwym  miejscu;  dodatkowo  usztywniony  spód  chroni  książki.
Natomiast  miękki  przód  sprawia,  że  cała  konstrukcja  jest  bardzo  lekka  (jedynie  950  g).
Dodatkowo plecak jest bardziej ‘dorosły’ i podoba się uczniom również w wyższych klasach. 

System Easy Grow - dostosuj tornister do wzrostu dziecka
Tornister został wyposażony w specjalny system Easy Grow, umożliwiający zmianę położenia
wysokości  szelek.  Dzięki  temu  możesz  dopasować  ich  wysokość  do  wzrostu  dziecka.
Wszystko  po  to,  by  zachować  ergonomiczne  dopasowanie  tornistra  przez  wszystkie  lata
nauki.  Tornister  nie  będzie  leżał  za  nisko,  wyprofilowane  poduszki  będą  we  właściwym
miejscu,  by  w  pełni  dbać  o  komfort  i  zdrowie  dziecka.  Regulacji  możesz  dokonać  w
najwygodniejszy sposób – bezpośrednio na plecach dziecka, za pomocą ukrytego wewnątrz
pokrętła. 

Dostosowanie wysokości szelek do dziecka:

1. Załóż  tornister  na  plecy  dziecka.  Poluźnij  paski  odpowiadające  za  górną  regulację
szelek

2. Otwórz pokrywę tornistra i wyciągnij ukryte na plecach pokrętło
3. Reguluj wysokość szelek za pomocą pokrętła, aż tornister znajdzie w odpowiedniej

pozycji.  Pomogą  Ci  w  tym  oznaczenia  znajdujące  się  na  szelkach  (kropki),
odpowiadające długości pleców*:

a. Jedna kropka = 26 cm (wzrost dziecka 100 – 120 cm)
b. Dwie kropki = 28,5 cm (wzrost dziecka 115 – 135 cm)
c. Trzy kropki = 30 cm (wzrost dziecka 130 – 150 cm)

*Wskazówka do pomiaru długości pleców: jest to długość między kością ogonową a kręgiem C7,
który wyczujesz poniżej szyi pochylając głowę do przodu. 

Wymienne ozdoby MAGIC MAGS
Na ozdoby tornistra składają się 3 elementy MAGIC MAGS: 2 magnesy i 1 zawieszka.  Można
w dowolnym momencie wymienić  je  na nowy zestaw z  innym motywem. A gdy  dziecko
będzie  starsze  może  zdjąć  ozdoby  i  nosić  bardziej  ‘dorosły’  tornister.  Magnesy  mają  tę
przewagę nad rzepami, że mocniej przylegają do podłoża, nie zużywają się, po ich ściągnięciu
nie pozostaje ślad, a ich montaż jest znacznie łatwiejszy. 

Certyfikaty AGR i BAG dla zdrowych pleców



Ergonomiczna,  przyjazna  plecom  konstrukcja  plecaków  Step  by  Step  została  wyróżniona
certyfikatami niemieckich organizacji działających na rzecz zdrowego kręgosłupa: AGR oraz
BAG. 

Jakość, której możesz zaufać
Niemiecka marka Step by Step to produkty szkolne, których używa się latami. Są wykonane
z  najlepszych  materiałów,  a  w  procesie  produkcji  dba  się  o  każdy,  nawet  najmniejszy
szczegół. Są poddawane rygorystycznym testom jakościowym, by mieć pewność, że Twoje
dziecko będzie korzystało z bezpiecznego i wytrzymałego produktu. Step by Step to marka,
której możesz zaufać. 

4 lata gwarancji
Tornistry Step by Step objęte są aż 4-letnim okresem gwarancji. Jesteśmy przekonani o ich
wysokiej  jakości,  chcemy  również  Tobie  dać  tę  pewność,  oferując  tak  długi  okres
gwarancji. 

Razem dbamy o środowisko
Tornistry  Step  by  Step  są  wolne  od  szkodliwej  dla  środowiska  substancji  PFC.  Do  ich
produkcji  wykorzystujemy  przyjazne  środowisku  materiały,  które  nabywamy  od
sprawdzonych partnerów bluesign® system. 

Zalety:

Część zewnętrzna:

Ergonomicznie uformowany tył plecaka
Ergonomiczna  konstrukcja  z  ultralekkim  stelażem  zapewnia  optymalną  stabilność  przy
minimalnej wadze. Elastyczny materiał dopasowuje się do sylwetki podczas noszenia. 

Pasy stabilizujące
Górna regulacja szelek za pomocą pasów stabilizujących pozwala na optymalne dopasowanie
tornistra do pleców dziecka. 
Pamiętaj! Wyreguluj szelki za pomocą górnych pasów stabilizujących, dopasowując tornister
do wzrostu dziecka!

Oddychająca wyściółka pleców
Ergonomicznie  uformowane  plecy  ze  specjalną  oddychającą  wyściółką  pozwalają  na
komfortowe noszenie tornistra. Specjalne kanaliki napowietrzające zapewniają odpowiednią
wentylację.

Haczyk do zaczepienia końcówek szelek
Ergonomicznie  ukształtowane  szelki  obszyte  miękkim  materiałem  posiadają  haczyki  do
zaczepienia ich końcówek, tak by nie przeszkadzały podczas noszenia.

Regulowany pas piersiowy



Regulowany  pas  piersiowy  polepsza  stabilność  postawy  podczas  noszenia  tornistra  oraz
zapobiega zsuwaniu się szelek z ramion.

Szeroki pas biodrowy
Szeroki i miękko wyściełany pas biodrowy znacznie odciąża kręgosłup dziecka, szczególnie
jeśli tornister jest ciężki. 

Elementy odblaskowe ORALITE
Około 10% powierzchni przedniej oraz bocznej tornistra, jak również szelki posiada wszyte
wysokiej  jakości  odblaski  marki  ORALITE  –  lidera  w  tej  dziedzinie.  Odblaski  znacznie
polepszają widoczność dziecka na drodze zarówno po zmroku, jak i w ciągu dnia. Wysokiej
jakości materiały ORALITE znajdują zastosowanie również w odzieży straży pożarnej, policji
oraz służb ratunkowych.

Kieszeń z termofolią izolacyjną
Z przodu tornistra znajduje się kieszeń z folią termoizolacyjną, dzięki której ciepłe lub zimne
przekąski tak szybko nie zmienią swojej temperatury i dłużej utrzymają świeżość. Dodatkowo
kieszeń posiada dwa otwory odprowadzające rozlaną ciecz.  

Zapięcie magnetyczne – dziecinnie prosta obsługa
Mechanizm  magnetyczny  w  zapięciu  tornistra  jest  bardzo  prosty  w  obsłudze.  Klamerki
wyposażone w magnesy niemal same się zamykają. 

System ściągający – zabezpiecza zawartość
Komora główna posiada linkę ściągającą, która dodatkowo zabezpiecza zawartość plecaka. 

Stabilna podstawa
Sztywna podstawa zapewnia stabilność tornistra na podłożu oraz chroni go przed wilgocią i
zabrudzeniami. Dodatkową zaletą jest to, że łatwo ją wyczyścisz.

Dwie kieszenie boczne 
Dwie  otwarte  kieszenie  boczne  na  butelkę  z  napojem.  Zostały  wyposażone  w  otwory
odprowadzające rozlaną ciecz.  

Uszko do powieszenia
Tornister można powiesić, np. przy ławce szkolnej.

Część wewnętrzna:

System regulacji położenia szelek Easy Grow
Nowoczesny system regulacji Easy Grow, dzięki któremu można płynnie zmienić położenie
wysokości szelek, by dopasować tornister do wzrostu dziecka.

Komora główna z przegrodą na ciężkie książki



Przegroda wewnątrz głównej komory tornistra umożliwia umiejscowienie ciężkich książek i
zeszytów (lub innych przedmiotów, które danego dnia są najcięższe) blisko kręgosłupa, dzięki
czemu odczucie ciężaru zmniejsza się, jest to też zdrowsze dla kręgosłupa. 

Kieszonka na plan lekcji
W pokrywie tornistra znajduje się przezroczysta kieszonka na plan lekcji. Dzięki temu dziecko
zawsze ma rozkład zajęć pod ręką. 

Miejsce na piórnik
W pokrywie tornistra umieszczono elastyczne paski, do których można przyczepić piórnik.
Daje to dużą oszczędność miejsca, a przybornik będzie zawsze pod ręką. 

Miejsce na dane kontaktowe
Wewnątrz  kieszeni  termicznej  znajduje  się  miejsce  na  dane  kontaktowe.  W przypadku
zagubienia tornistra ułatwi to jego zwrot do właściciela.

Dane techniczne:

 Wymiary: 28 x 41 x 20 cm
 Waga:  950 g
 Pojemność:  22 l

Dostępne modele:

Nr art. EAN Nazwa
129654 4047443432247 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "SKY ROCKET"
129656 4047443432902 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "JUMPING SPIDER"
129658 4047443432926 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "SOCCER TEAM"
129662 4047443432940 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "FURURE ROBOT"
129660 4047443432933 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "BLACK CAT"
129668 4047443432988 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "MERMAID"
129672 4047443433008 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "SHINY BUTTERFLY"
129670 4047443432995 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "SHINY DOLPHINS"
129664 4047443432964 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "MAGIC CASTLE"
129666 4047443432971 SBS PLECAK SZKOLNY GRADE "UNICORN"


