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Hos JEVA har vi en lang og spændende historie, som i mere end 60 år har
handlet om at arbejde på detaljerne, justere, videreudvikle og designe,
samtidig med at vi 100% fastholder den bedste kvalitet, korrekte ergonomi
og de fine designs.
Vi prioriterer højt, at der på vores skoletasker og rygsække ikke findes
noget overflødigt, men at de alle er funktionelle i hverdagen, og lette at
betjene – også for dit barn.
For os er god ergonomi en hjørnesten, og med vores årelange erfaring
har vi skabt skoletasker og rygsække, der sidder perfekt på ryggen, og
har optimal bærekomfort, samtidig med at vægten er så lav som mulig fra
starten.
Hvert år lancerer vi nye, flotte farver i alle vores
populære skoletaske- og rygsækmodeller, og
der er selvfølgelig matchende penalhuse og
punge til.
Vi håber, du kan lide vores 2020 kollektion!

SKOLETASKE

+

GYMNASTIKPOSE

+

MEPAL DRIKKEDUNK

I alle JEVA’s skoletasker følger der både en fin gymnastikpose
samt en MEPAL drikkedunk med i prisen.
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RAINCOVER 002

PREESCHOOL 274

JEVA’s metervarer er 100% vandtætte, men et regnslag er godt til at sikre lynlåse
og syninger. JEVA’s RAINCOVER er med elastik, så passer det nemlig til alle
skoletasker og rygsække, uden at skulle indstilles.

LILLE. RUMMELIG. ERGONOMISK.
VÆGT: 305 GRAM
VOLUMEN: 8 LITER
MÅL: H31 X B24 X D12
KLASSETRIN: BØRNEHAVE
*
*
*
*

399,-

1 stort rum, indvendig lomme, navneskilt i låget samt reflekser.
2 elastiske netlommer til fx gummistøvler, drikkedunk, vådt tøj eller lignende.
Indstillelig brystrem, bløde polstrede remme og rygstøtte.
Funktionel med let håndterlig åbning i toppen.

002-02 RAINCOVER yellow

002-01 RAINCOVER black
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89,-

002-04 RAINCOVER silver

274-44 Owly

274-51 Mini Racer

274-94 Beautiful
5

GIRLS

Glow

Læs alt om modellerne på side 8 og 9

GIRLS

Rainbow Unicorn
313-42 BEGINNERS
949,- Rainbow Unicorn

313-48 BEGINNERS
899,- Glow

8865-48 TWOZIP
269,- Glow

308-42 INTERMEDIATE
949,- Rainbow Unicorn

308-48 INTERMEDIATE
899,- Glow

8871-42 SMARTPHONE
99,- COVER
Rainbow Unicorn

8869-48 ONEZIP
269,- Glow
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8871-48 SMARTPHONE COVER
99,- Glow

8873-48 WALLET
99,- Glow

8869-42 ONEZIP
269,- Rainbow Unicorn

8865-42 TWOZIP
269,- Rainbow Unicorn

8873-48 WALLET
99,- Rainbow Unicorn
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BEGINNERS 313 - 0.-2. KLASSE
*
*
*
*
*
*
*
*

Unik begynderskoletaske, 100% fri for alle skadelige stoffer.
Udstyret med JEVA’s populære FOAM-BACK der støtter, præcis
hvor den skal ved hjælp af et korrekt antal puder.
Polstrede og faconsyede remme, samt indstillelig brystrem.
Stort, isoleret madkasserum, samt medfølgende MEPAL
drikkedunk.
Medfølgende, aftagelig gymnastikpose i låget – kan bruges som
separat minirygsæk.
Navneskilt, aftagelig nøglering, mange reflekser, samt både
indvendig og udvendig bærestrop.
Polstret tabletlomme/rumdeler bagerst i skoletasken.
Elastik på remmene til at holde indstilling af remmene på plads,
og til at samle overskydende rem op.

TWOZIP 8865 og ONEZIP 8869
Pssst…. TWOZIP og ONEZIP har deres egen lomme på skoletasken!
Begge penaler indeholder nøjagtig det samme lækre fyld, og det
samme antal ergonomiske blyanter og farveblyanter:
*
*

VÆGT: 911 GRAM
VÆGT INKL. DRIKKEDUNK OG
GYMPOSE: 1040 GRAM
VOLUMEN: 16 + 8 LITER
MÅL: H35 X B27 X D20 CM

*
*
*
*
*
*

12 farveblyanter
2 blyanter
2 neonblyanter
lineal
viskelæder
blyantspidser samt navneskilt
stor lynlåslomme inde i penalhuset
transparent lomme til UNI-login og kopikort

INTERMEDIATE 308 - 0.-3. KLASSE
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8

Perfekt begynderskoletaske, dækker de første klassetrin.
Korrekt ergonomi med JEVA’s FOAM-BACK, som følger og
tilpasser sig barnets ryg.
Polstrede og faconsyede remme, samt indstillelig brystrem.
Stort, isoleret madkasserum, samt medfølgende MEPAL
drikkedunk.
Medfølgende, aftagelig gymnastikpose – kan bruges som separat
minirygsæk.
Navneskilt, aftagelig nøglering, mange reflekser, samt både
indvendig og udvendig bærestrop.
Polstret tabletlomme/rumdeler bagerst i skoletasken.
Elastik på remmene til at holde indstilling af remmene på plads,
og til at samle overskydende rem op.
100% fri for alle skadelige stoffer.

SMARTPHONE COVER 8871
*
*
*

H16,5 x B9,5 cm.
lomme under klappen til kort og lynlåslomme bagpå til
mønter, så tasken kan også bruges som pung
snor med sikkerhedsspænde, så den kan bæres om halsen

WALLET 8873
VÆGT: 932 GRAM
VÆGT INKL. DRIKKEDUNK OG
GYMPOSE: 1160 GRAM
VOLUMEN: 21 + 11 LITER
MÅL: H37 X B31 X D17 CM

*
*
*
*
*

H13 x B9 cm.
smart lille pung med velcrolukning
møntlomme med lynlås
seddellomme og gennemsigtig lomme til alle slags kort
2 små ekstra lommer

9

GIRLS

Sødt hjertevedhæng på taskerne

Rose Rhapsody

308-46 INTERMEDIATE
949,- Pink Starry

Pink Starry

313-46 BEGINNERS
949,- Pink Starry

GIRLS

308-44 INTERMEDIATE
949,- Rose Rhapsody
313-44 BEGINNERS
949,- Rose Rhapsody

Flot glimmer på alle
remme og kanter!

8873-46 WALLET
99,- Pink Starry
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8871-46 SMARTPHONE COVER
99,- Pink Starry

8865-46 TWOZIP
269,- Pink Starry

8869-46 ONEZIP
269,- Pink Starry

8873-44 WALLET
99,- Rose Rhapsody

8871-44 SMARTPHONE COVER
99,- Rose Rhapsody

8865-44 TWOZIP
269,- Rose Rhapsody

8869-44 ONEZIP
269,- Rose Rhapsody
11

Ergonomisk rygstøtte
Vores populære FOAM-BACK på modellerne BEGINNERS og
INTERMEDIATE har det helt rigtige antal puder, som støtter
præcis der, hvor de skal på barnets ryg. Udformningen gør, at
der ikke opstår ”lufthuller” – det vil sige, at barnets og taskens
ryg følges ad.
FOAM-BACK'en samt bæreremmenes polstring og udformning
sikrer sammen med den indstillelige brystrem den helt
optimale bærekomfort.
Det korrekte, ergonomiske rygstøttesystem PANEL-BACK
finder du på vores modeller PRACTISED, BACKPACK og
BACKPACK XL.
PANEL-BACK er opbygget af bløde, støttende skumpaneler,
som tilpasser sig ryggens facon og følger ryggen på hele
bærefladen. Skumpanelerne er afsluttet med mesh, som
sørger for god ventilation.
SUPPORT-BACK finder du på vores 3 populære rygsække
SQUARE, SURVIVOR og SUPREME. Her er støttepunkterne
placeret, så de passer til rygsækkens længde og bredde.
SUPPORT-BACK er en god og ergonomisk rigtig 3-punktstøttet
ryg, og de 3 punkter sidder, præcis hvor de skal for at give
optimal bærekomfort.
Under støttepunkterne er der en ”fast” bagside, som sikrer
stabilitet i rygsækken.
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Ergonomi & funktionalitet
8 TING VI SYNES, DU SKAL VIDE
1

GOD ERGONOMI ER OGSÅ LAV VÆGT! Køb en skoletaske der ikke vejer ret
meget. JEVA’s skoletasker og rygsække vejer kun 580 – 985 gram.

2

Korrekt vægtfordeling opnås ved at vælge en skoletaske, der ikke er dyb, så
de tunge bøger er placeret så tæt på ryggen som muligt.

3

Det er en fordel at vælge en skoletaske med et stort, isoleret madkasserum.
Nogle skoler har køleskabe, men langt de fleste skoleelever opbevarer deres
madpakker i skoletasken.

4

Tænk på funktionaliteten når der købes skoletaske – vi mener, det er vigtigt,
at barnet helt selv kan åbne, lukke, justere og betjene sin skoletaske.

5

Vælg en skoletaske hvor der ikke er noget, der generer nakke og baghoved.
Et godt eksempel er gymnastikposen – på en JEVA skoletaske sidder denne
foran i stedet for øverst på skoletasken – og bevægelsesfriheden bibeholdes.

6

Vi bruger genanvendte materialer i produktionen – dette har altid været et
helt naturligt valg for os.

7

Alle vores produkter er 100% fri for fluorstoffer,
BPA, phthalater, pvc, og andre skadelige stoffer.

8

Bred elastik på remmene til opsamling af
overskydende rem, og til at holde den valgte
remindstilling på plads.

13

BOYS

BOYS
308-45 INTERMEDIATE
949,- Monster

Defence

Monster

Flot vedhæng
på taskerne

313-45 BEGINNERS
949,- Monster

313-49 BEGINNERS
899,- Defence

308-49 INTERMEDIATE
899,- Defence

8869-45 ONEZIP
269,- Monster

8865-49 TWOZIP
269,- Defence
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8873-49 WALLET
99,- Defence

8871-49 SMARTPHONE
99,- COVER Defence

8869-49 ONEZIP
269,- Defence

8871-45 SMARTPHONE COVER
99,- Monster

8865-45 TWOZIP
269,- Monster

8873-45 WALLET
99,- Monster
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BEGINNERS 313 - 0.-2. KLASSE
*
*
*
*
*
*
*
*

Unik begynderskoletaske, 100% fri for alle skadelige stoffer.
Udstyret med JEVA’s populære FOAM-BACK der støtter, præcis
hvor den skal ved hjælp af et korrekt antal puder.
Polstrede og faconsyede remme, samt indstillelig brystrem.
Stort, isoleret madkasserum, samt medfølgende MEPAL
drikkedunk.
Medfølgende, aftagelig gymnastikpose i låget – kan bruges som
separat minirygsæk.
Navneskilt, aftagelig nøglering, mange reflekser, samt både
indvendig og udvendig bærestrop.
Polstret tabletlomme/rumdeler bagerst i skoletasken.
Elastik på remmene til at holde indstilling af remmene på plads,
og til at samle overskydende rem op.

TWOZIP 8865 og ONEZIP 8869
Pssst…. TWOZIP og ONEZIP har deres egen lomme på skoletasken!
Begge penaler indeholder nøjagtig det samme lækre fyld, og det
samme antal ergonomiske blyanter og farveblyanter:
*
*

VÆGT: 911 GRAM
VÆGT INKL. DRIKKEDUNK OG
GYMPOSE: 1040 GRAM
VOLUMEN: 16 + 8 LITER
MÅL: H35 X B27 X D20 CM

*
*
*
*
*
*

12 farveblyanter
2 blyanter
2 neonblyanter
lineal
viskelæder
blyantspidser samt navneskilt
stor lynlåslomme inde i penalhuset
transparent lomme til UNI-login og kopikort

INTERMEDIATE 308 - 0.-3. KLASSE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Perfekt begynderskoletaske, dækker de første klassetrin.
Korrekt ergonomi med JEVA’s FOAM-BACK, som følger og
tilpasser sig barnets ryg.
Polstrede og faconsyede remme, samt indstillelig brystrem.
Stort, isoleret madkasserum, samt medfølgende MEPAL
drikkedunk.
Medfølgende, aftagelig gymnastikpose – kan bruges som
separat minirygsæk.
Navneskilt, aftagelig nøglering, mange reflekser, samt både
indvendig og udvendig bærestrop.
Polstret tabletlomme/rumdeler bagerst i skoletasken.
Elastik på remmene til at holde indstilling af remmene på plads,
og til at samle overskydende rem op.
100% fri for alle skadelige stoffer.

SMARTPHONE COVER 8871
*
*
*

H16,5 x B9,5 cm.
lomme under klappen til kort og lynlåslomme bagpå til
mønter, så tasken kan også bruges som pung
snor med sikkerhedsspænde, så den kan bæres om halsen

WALLET 8873
VÆGT: 932 GRAM
VÆGT INKL. DRIKKEDUNK OG
GYMPOSE: 1160 GRAM
VOLUMEN: 21 + 11 LITER
MÅL: H37 X B31 X D17 CM

*
*
*
*
*

H13 x B9 cm.
smart lille pung med velcrolukning
møntlomme med lynlås
seddellomme og gennemsigtig lomme til alle slags kort
2 små ekstra lommer
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BOYS

Camou

BOYS

Football

8873-47 WALLET
99,- Football
8871-47 SMARTPHONE
99,- COVER Football

308-47 INTERMEDIATE
949,- Football

313-43 BEGINNERS
949,- Digital Camou

308-43 INTERMEDIATE
949,- Digital Camou

8869-47 ONEZIP
269,- Football

8869-43 ONEZIP
269,- Digital Camou
8865-43 TWOZIP
269,- Digital Camou
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8871-43 SMARTPHONE
99,- COVER Digital Camou

8873-43 WALLET
99,- Digital Camou

8865-47 TWOZIP
269,- Football

313-47 BEGINNERS
949,- Football
19

PRACTISED 404: Sparkles
FUNKTIONEL. RUMMELIG. SMART.

PRACTISED 404: Speed Racer

Polstrede og faconsyede remme,
samt indstillelig brystrem.
Rummelig skoletaske med u-lynlås,
stor volumen i bogrummet.

Ergonomisk korrekt
PANEL-BACK der
tilpasser sig ryggens
facon og har god
ventilation.

Polstret tabletlomme/
rumdeler bagerst i
skoletasken.
Navneskilt, aftagelig
nøglering, mange
reflekser, samt
både indvendig
og udvendig
bærestrop.

404-02 PRACTISED
749,- Sparkles

Praktisk udvendig
lomme til
matchende
penalhus.

VÆGT: 927 GRAM
INKL. TILBEHØR: 1155 GRAM
MÅL: H39 X B31 X D17 CM
VOLUMEN: 20 + 9 LITER
KLASSETRIN: 0. - 3.

Stort, isoleret madkasserum
og medfølgende MEPAL drikkedunk.

Medfølgende, aftagelig gymnastikpose
i låget. Posen har indstillelige remme,
og kan bruges som separat minirygsæk.
20

404-03 PRACTISED
749,- Speed Racer

8865-02 TWOZIP
269,- Sparkles

8865-03 TWOZIP
269,- Speed Racer

100% fri for alle skadelige stoffer
21

U-TURN 401
COOL. JUSTÉRBAR. SEJ.
100% fri for alle skadelige stoffer

*
*
*
*
*
*
*
*

“Hybrid” skoletaske – kan justeres 7 cm. i størrelsen.
U-åbningen fører direkte ned i det rummelige hovedrum.
4 ergonomisk korrekte støttepunkter sikrer optimal
bærekomfort.
Stort, isoleret madkasserum og medfølgende MEPAL
drikkedunk.
Medfølgende, aftagelig gymnastikpose i låget.
Polstrede og faconsyede remme, samt indstillelig brystrem.
Navneskilt, aftagelig nøglering, mange reflekser og bærestrop.
Polstret tabletlomme/rumdeler bagerst i skoletasken.

849,-

VÆGT: 985 GRAM
INKL. TILBEHØR: 1190 GRAM
MÅL: H40 X B27 X D18 CM
VOLUMEN: 18 + 9 LITER
KLASSETRIN: 1. - 4.

Kan justeres 7 cm i
størrelsen.

Gymnastikposen med
indstillelige remme kan
bruges som separat
minirygsæk.

401-19 U-TURN
849,- Landscape
401-83 U-TURN
849,- Cartoon

351-19 BOX
129,- Landscape
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8865-19 TWOZIP
269,- Landscape

351-83 BOX
129,- Cartoon

8865-83 TWOZIP
269,- Cartoon

401-84 U-TURN
849,- Meadow

351-84 BOX
129,- Meadow

401-20 U-TURN
849,- Lux

8865-84 TWOZIP
269,- Meadow

351-20 BOX
129,- Lux

8865-20 TWOZIP
269,- Lux
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Børn i voksealderen skifter skoletaske ca. hvert halvandet år.
De mindre skolebørn vokser meget på sådan en periode, og det er vigtigt,
at man altid vælger en taske, der passer præcis til den krop og ryg, der skal
bære den.
JEVA har udviklet ergonomiske skoletaskemodeller til alle aldre lige
fra børnehaven til videregående uddannelser, så du kan altid finde en
skoletaske, der passer til dig eller dit barn.
Modellerne BEGINNERS, INTERMEDIATE, PRACTISED og U-TURN er
vores skoletasker, og dækker klassetrinene 0.-4. klasse.
Modellerne SQUARE, SURVIVOR og SUPREME er vores rygsække.
SQUARE købes i 8 ud af 10 tilfælde til et 2. klasses barn. Fra 3.-4. klasse
bruges SURVIVOR, som er uden gymnastikpose, og SUPREME som har en
stor 10 liters gymnastikpose.
SURVIVOR, BACKPACK og BACKPACK XL kan bruges af alle teenagerne
og voksne – til studie, fritid, en dag i naturen, til rejsen og ferien.
I skemaet til højre kan du få et hurtigt overblik over alle modellernes
specifikationer.

Volumen

Taske + gympose

Vægt med tilbehør

eller minirygsæk

Dybde uden gympose

Bredde

Højde

Vælg den rigtige model
BEGINNERS (side 6)

35 cm.

27 cm.

20 cm.

1040 g.

16+8 L.

INTERMEDIATE (side 6)

37 cm.

31 cm.

17 cm.

1160 g.

21+11 L.

PRACTISED (side 20)

39 cm.

31 cm.

17 cm.

1155 g.

20+9 L.

U-TURN (side 22)

40 cm.

27 cm.

18 cm.

1190 g.

18+9 L.

SQUARE (side 28)

39 cm.

31 cm.

16 cm.

1010 g.

23+9 L.

SURVIVOR (side 30)

45 cm.

33 cm.

18 cm.

760 g.

26 L.

SUPREME (side 32)

45 cm.

32 cm.

17 cm.

1060 g.

30+10 L.

BACKPACK (side 36)

50 cm.

34 cm.

25 cm.

500 g.

31 L.

BACKPACK XL (side 37)

50 cm.

32 cm.

22 cm.

670 g.

33 L.

100% fri for alle skadelige stoffer
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SQUARE 324 - 23+9 liter
*
*
*
*
*
*
*

Let og funktionel rygsæk til 2.-5. klasse.
Rygsækken har en ”kort” ryg, så børnene ikke bærer på for stor en rygsæk.
2 store rum, organizer og lynlåslomme. Aftagelig nøglering og reflekser.
Flere frontlommer – i den ene ligger en aftagelig 9 liters minirygsæk med
indstillelige remme.
Stort, isoleret madkasserum samt drikkedunkholder. Madkasserummet kan
rumme 2 af JEVA’s madkasser.
Polstret tabletlomme bagerst i rygsækken – kan også bruges som rumdeler.
Ergonomisk korrekt SUPPORT-BACK, polstrede, faconsyede remme samt
regulerbar brystrem.

324-35 Ka-pow

324-48 Coral

324-41 Green Camou

324-50 Paloma

324-54 Purple Rose

324-46 Alps

324-51 Black

KLASSETRIN: 2.-5.
VOLUMEN: 23 + 9 LITER
VÆGT: 1010 GRAM
MÅL: H39 X B31 X D16 CM

649,-

324-38 SQUARE
649,- Seaflowers

324-31 Lightning

324-22 Estrellas

324-37 Edge

324-38 Seaflowers

100% fri for alle skadelige stoffer
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324-39 Cube

324-34 Flora
27

SURVIVOR - 26 liter
*
*
*
*

*

Funktionel letvægtsrygsæk; kun 760 gram – til alle der har brug for en
smart følgesvend.
2 store rum, 1 frontrum, detaljeret organizer, mobillomme og mange
reflekser.
Justerbar elastiksnøre uden på frontlommen til opbevaring af fx:
cykelhjelm, tæppe, jakke, sovepose, fodbold eller lignende.
Ergonomisk korrekt SUPPORT-BACK med 3 støttepuder, polstrede,
faconsyede remme, samt regulerbar brystrem sikrer optimal bærekomfort
og vægtfordeling.
Polstret tabletlomme bagerst i rygsækken – kan også bruges som rumdeler.

323-35 Ka-pow

323-48 Coral

323-41 Green Camou

323-50 Paloma

323-54 Purple Rose

323-46 Alps

323-51 Black

KLASSETRIN: FRA 3. KL.
VOLUMEN: 26 LITER
VÆGT: 760 GRAM
MÅL: H45 X B33 X D18 CM

549,-

323-39 SURVIVOR
549,- Cube

323-31 Lightning

323-22 Estrellas

323-37 Edge

323-38 Seaflowers

100% fri for alle skadelige stoffer
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323-39 Cube

323-34 Flora
29

SUPREME 326 - 30+10 liter
*
*
*
*
*

*

Rummelig 2-i-1 rygsæk til større børn, teenagere og voksne.
2 store rum samt 1 stor frontlomme med organizer.
10 liters aftagelig minirygsæk med indstillelige remme.
Frontlommen på rygsækken har en justerbar elastiksnøre til opbevaring af
fx: cykelhjelm, tæppe, jakke, sovepose, fodbold eller lignende.
Ergonomisk korrekt SUPPORT-BACK med 3 støttepuder, polstrede,
faconsyede remme, samt regulerbar brystrem sikrer optimal bærekomfort
og vægtfordeling.
Polstret tabletlomme bagerst i rygsækken – kan også bruges som rumdeler.

326-37 SUPREME
649,- Edge

30

Pssst….
SUPREME er også perfekt på
rejsen, du har altid
2 rygsække med dig:
30 + 10 liter.

326-35 Ka-pow

326-41 Green Camou

326-54 Purple Rose

326-48 Coral

326-50 Paloma

326-46 Alps

326-51 Black

649,KLASSETRIN: FRA 3. KL.
VOLUMEN: 30 + 10 LITER
VÆGT: 1060 GRAM INKL. MINIRYGSÆK
MÅL: H45 X B32 X D17 CM

326-31 Lightning

326-22 Estrellas

326-37 Edge

326-38 Seaflowers

326-39 Cube

326-34 Flora
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BOX 351

MÅL: H23,5 X B9,5 X D5,5 CM

JEVA’s BOX penalhus er supersmart
og lavet i alle de farver og prints, vi har
rygsække i, samt til U-TURN’s farver.
351-19 Landscape

351-20 Lux

351-22 Estrellas

351-31 Lightning

351-34 Flora

351-35 Ka-pow

351-37 Edge

351-38 Seaflowers

351-39 Cube

351-41 Green Camou

351-46 Alps

351-48 Coral

351-50 Paloma

351-51 Black

351-54 Purple Rose

351-80 Pink

351-81 Pure Black

351-83 Cartoon

351-84 Meadow

351-85 Hibiscus

Penalhuset er uden fyld, og har en
funktionel klap indeni, hvor der kan
sættes skriveudstyr fast.
I det store rum er der også masser af
plads til forskelligt skriveudstyr.
I låget er en meshlomme med lynlås.

129,(uden fyld)

32

33

BACKPACK 650 - 31 liter

BACKPACK XL 651 - 33 liter

TIL TEENAGERE OG VOKSNE – TIL STUDIE OG FRITID

*
*
*
*
*

TIL DE STORE ELEVER OG VOKSNE – TIL ALLE DER ØNSKER SIG EN SEJ OG RUMMELIG RYGSÆK

Klassisk rygsæk med meget lav vægt – kun 500 gram!
2 store rum, smart organizer og 15” laptoplomme.
Bløde, faconsyede remme med indbygget bærehank, samt regulerbar
brystrem.
Elastisk mesh-lomme på siden til opbevaring af diverse ting.
Behagelig PANEL-BACK, sidder perfekt på ryggen, er blød og ventilerende.

*
*
*
*
*
*

Rummelig rygsæk med ekstra stort hovedrum – lav vægt, kun 670 gram.
Separat 17,3” laptoprum bagerst i rygsækken.
Mange lommer, organizer, samt velcrolomme foran på rygsækken.
Behagelig PANEL-BACK, sidder perfekt på ryggen, er blød og ventilerende.
Bløde, faconsyede remme og regulerbar brystrem.
På siderne af rygsækken finder du 2 store lommer, den ene med lynlås,
den anden i mesh.

VOLUMEN: 31 LITER
VÆGT: 500 GRAM
MÅL: H50 X B34 X D25 CM

VOLUMEN: 33 LITER
VÆGT: 670 GRAM
MÅL: H50 X B32 X D22 CM

351-80 BOX
129,- Pink

650-80 BACKPACK
549,- Pink

650-81 BACKPACK
549,- Pure Black

651-80 BACKPACK XL
699,- Pink

651-81 BACKPACK XL
699,- Pure Black

351-81 BOX
129,- Pure Black

100% fri for alle skadelige stoffer
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64 ÅR MED JEVA
1956
JEVA-navnet* etableredes i
1956, hvor butik og værksted
lå på Norsgade i Århus – men
firmaet opstod allerede i 1943 i
et værksted på Vesterbro Torv,
hvor Valdemar Jensen lavede
tasker og træsko.

1968

*JEVA-navnet er en sammentrækning af de 2 første
bogstaver i Valdemar Jensens for- og efternavn.
1972

1978
..fra læder til nylon...

I 60'erne og 70'erne var disse
lædermapper meget populære.

1993
Ghilby serien i bomuld
var startskuddet til vores
mange rygsække.

De havde aftagelige remme,
og kunne dermed bæres både
på ryggen og som håndtaske.

1987
JEVA Junior.
Allerede i 80'erne var vi
kendte for vores mange
skønne mønstre.

1982
TWIN SPORT med
justerbar ryg og
gymnastikpose.

1984
Wauw! Nylon taske med kodelåse!

Vi sørger for lav vægt, den
korrekte ergonomiske støtte samt
funktionalitet i hverdagens brug
af skoletasker og rygsække – det
er vores fornemmeste opgave!

1998
I 90'erne introducerede vi
"FOAM-BACK" på denne
smarte skoletaske.

2001
INTERMEDIATE's
forløber med madkasse,
drikkedunk og
gymnastikpose.

Siden 2001 har JEVA lavet
cirka 630 forskellige nye prints
og farver – og vi gør os umage
hver eneste gang.

2020
..and still going strong!
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TOURPACK 321

CONTAINER 110

LILLE. SMART. LET.

Sportstaske fra JEVA med et stort, separat rum til
sko eller vådt tøj, 47 liter ialt.
Sportstasken har mange gode rum, samt udvendig
mesh-lomme i den ene ende. Syet i polyester, tåler
maskinvask ved 30 grader.

199,-

MÅL: H28 X B60 X D28 CM

321-03 Festival

God, slidstærk kvalitet som altid fra JEVA, stærke
lynlåse, samt justerbar og polstret skulderrem.
Og selvom vi kalder den en sportstaske, er den lige
så anvendelig som weekendtaske.

110-51
CONTAINER Black

HOLD-ALL 111
321-51 Black
321-21 Starlight

VÆGT: 350 GRAM
VOLUMEN: 5 LITER
MÅL: H33 X B25,5 X D11,5

*
*
*
*
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1 rum med polstret lomme som kan bruges til
tablet, pc eller som rumdeler.
Lynlåslomme foran samt 2 netlommer på siderne.
Polstret ryg og remme, indstillelig brystrem,
mange reflekser og aftagelig nøglering.
TOURPACK passer til alle aldre.

399,-

MÅL: H35 X B33 X D18 CM

Indkøbsnettet HOLD-ALL fra JEVA er rummeligt og meget
stærkt. En miljørigtig nyhed, der er perfekt til dine indkøb,
men det kan også bruges til en strandtur, eller i fitnesscentret og til yoga.
HOLD-ALL har en bæreevne, der er højere end hvad, det
kan rumme. Det er lavet i stærkt polyester, med holdbare
webbinghåndtag og meget solide syninger.
Indkøbsnettet kan vaskes og pakkes sammen
så det ikke fylder ret meget.
111-51
Både CONTAINER og HOLD-ALL findes i mange seje prints, og
selvfølgelig i sort.

321-82 Desert

HOLD-ALL Black
69,-

Tjek jævnligt www.jeva.dk - der kommer hele tiden nye farver.
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DON’T FORGET TO WATCH
YOUR BACK/BAG!

på
Find os evabags
k.com/j
o
o
b
e
c
fa

www.jeva.dk

