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JEVA har fulgt børn i skole i 66 år!
Siden 1956 har vores familie gennem 3 generationer haft som mission at udvikle de 
bedste skoletasker på markedet. Vi har arbejdet med detaljerne, justeret, videreudviklet 
og designet, samtidig med at vi 100% fastholder den bedste kvalitet, korrekte ergonomi 
og de fine designs, som børnene elsker. 

For os er god ergonomi en hjørnesten. Gennem årelang erfaring og samarbejde med 
ergoterapeuter og kiropraktorer har vi skabt skoletasker og rygsække, der sidder perfekt 
på ryggen, og har optimal bærekomfort, samtidig med at taskens vægt er så lav som 
mulig. Du kan læse mere om ergonomi og indstilling af taskerne på side 4-8. Se også 
vores vejledning på bagsiden.

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 børn.

Hvert år lancerer vi nye, flotte farver i alle vores populære skoletaske- og 
rygsækmodeller, og der er selvfølgelig matchende penalhuse, punge og mobiltasker til.  
Du kan se de nye 2023 farver her i brochuren, og på www.jeva.dk finder du tillige varer 
fra vores tidligere kollektioner. 

Uanset om du skal starte i skole med din allerførste skoletaske, eller du skal skifte til en 
større, så har JEVA en model, der passer lige til dig (se vores guide på side 7).

Velkommen til vores 2023 kollektion 

Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger som følge af den nuværende prisudvikling på blandt andet råvarer og fragt.



3

Indhold

INFORMATION  side 4-9

BØRNEHAVE & 0. KL. side 10-11

SKOLETASKER 0.-5. KL. side 12-33

RYGSÆKKE FRA 3. KL. side 34-39

PENALHUSE & TILBEHØR side 40-43

VEJLEDNING side 44



4

Helle Hammer Mortensen, Ergoterapeut
www.personligergoterapi.dk


Som ergoterapeut glæder jeg mig altid over at se børn 
med deres skoletaske på ryggen. 

Jeg vil gerne anbefale skoletasker fra JEVA, da modellerne 
er gennemtænkte og afprøvede gennem mange år. 
Skoletaskerne er lette for børn selv at betjene, de har mange 
gode detaljer, og der er størrelser, som passer til alle børn. 

Mine øjne fanges ofte af børn, hvor taskerne ikke passer i 
størrelsen, f.eks. den lille pige med skoletasken, som hun 
er lige ved at gå bagover for at bære, da den er alt for stor 
bagud.  
Eller den større dreng som har løsnet skulderstropperne så 
meget, at tasken hænger alt for løst på hans ryg og bagdel. 
De mindre børn som cykler med jakken åben og tasken 
på skuldrene, men ingen remme er strammet – alt flagrer 

omkring dem. Jeg ser desværre også eksempler på, at taskerne er så høje ved nakken, at barnet 
ikke kan se sig ordentligt for hverken til siden eller bagud. 

Man skal passe på, at skoletasken ikke bliver for tung. Husk på at tasken vejer noget i sig selv 
- det gør madpakke, penalhus, bøger, tablet, gymnastiktøj og selv en tom vandflaske også. 
Derfor er JEVAs tasker et godt valg, da de fra starten ikke vejer ret meget. Den gode ergonomi 
og vægtfordeling hænger også sammen med den lave vægt.

Lær dit barn at rydde op i tasken dagligt, så kun det nødvendige kommer med i skole. 
Det er ligeledes vigtigt at stramme skulderstropperne, når tasken er på ryggen, så den 
passer til barnets påklædning både sommer og vinter, samt altid at spænde brystremmen så 
skulderremmene ikke glider ud over skuldrene og også gerne mavebæltet, hvis tasken har et."
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Korrekt ergonomi & funktionalitet

God ergonomi er også LAV VÆGT! JEVAs tasker vejer alle under 1000 gram – man 
anbefaler, at et barn max bærer 15 % af sin egen vægt. 

Korrekt vægtfordeling opnås ved at vælge en skoletaske, der ikke er dyb, og med 
lynlås i bogrummet, så det tungeste indhold helt automatisk forbliver tæt på ryggen. 

7 af vores skoletasker/rygsække har et stort isoleret madkasserum – nogle skoler har 
køleskabe, men langt de fleste elever opbevarer deres madpakker i skoletasken. 

Vi tænker meget på funktionaliteten i vores skoletasker, da vi hos JEVA mener, det er 
vigtigt, at barnet selv kan åbne, lukke, justere og betjene sin skoletaske. 

Vælg en skoletaske hvor nakke og baghoved ikke generes, fx af gymnastikposen.
På JEVAs skoletasker er den medfølgende gymnastikpose, (som er designet i en 
flad og aflang facon), placeret foran i stedet for øverst på tasken, dermed bevares 
bevægelsesfrihed og udsyn. 

Bevar indstillingen med den brede elastik på remmene 
– og brug også elastikken til at opsamle overskydende 
rem. Elastikken skubbes op under spændet, og låser 
den valgte indstilling. 

Perfekt ergonomi og bærekomfort finder du i vores 
rygsystemer, som er testet og brugt af vores kunder 
igennem tiden.

1

2

3

4

5

6

7

Må vi låne 5 minutter af din tid og ruste dig til købet af skoletaske? Hvis ja, kan du på www.jeva.dk 
under punktet ”Om JEVA” se vores video, der fint beskriver de 8 punkter, du lige har læst om 
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Vælg den rigtige model
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.

MINI BEGINNERS, BEGINNERS, INTERMEDIATE, START-UP & U-TURN
Disse modeller er vores skoletasker, og dækker klassetrinene 0.-4. klasse.

SQUARE, SURVIVOR & 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, eller SUPREME  
som har en stor 10 liters gymnastikpose.

BACKPACK & BACKPACK XL 
kan bruges af alle teenagerne og voksne  
– til studie, fritid, en dag i naturen, til rejsen og ferien. 
Du finder dem på www.jeva.dk.
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MINI BEGINNERS (side 13) 30 cm. 21,5 cm. 16 cm. 550 g. 8 L. 

START-UP (side 14) 37 cm. 27 cm. 15 cm. 800 g. 13+13 L. 

BEGINNERS (side 16) 35 cm. 27 cm. 20 cm. 1040 g. 16+8 L. 

INTERMEDIATE (side 18) 37 cm. 31 cm. 17 cm. 1160 g. 21+11 L. 

U-TURN (side 20) 40 cm. 27 cm. 18 cm. 1190 g. 18+9 L. 

SQUARE (side 22) 39 cm. 31 cm. 16 cm. 1010 g. 23+9 L. 

SURVIVOR (side 24) 45 cm. 33 cm. 18 cm. 1100 g. 26 L. 

SUPREME (side 26) 45 cm. 32 cm. 17 cm. 1200 g. 30+10 L. 

BACKPACK 50 cm. 34 cm. 25 cm. 500 g. 31 L. 

BACKPACK XL 50 cm. 32 cm. 22 cm. 670 g. 33 L. 
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Sådan måler du:
Ryggens længde findes ved at måle barnets ryg fra det øverste punkt på skulderen og ned til 
halebenets start - se illustration.

Mål ryggens bredde mellem punkterne lige over armhulerne - se illustration.

 Målene i skemaet er vejledende, og behøver ikke matche 
eksakt til barnets mål for at tasken passer, da man har stor 

indstillingsmulighed i remmene.
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Vores populære FOAM-BACK på modellerne BEGINNERS og 
INTERMEDIATE har det 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, og at støtten aflaster der hvor  
den skal.  
FOAM-BACK'en samt bæreremmenes polstring og udformning 
sikrer sammen med den indstillelige brystrem den helt optimale 
bærekomfort. 
Det elastiske mavebælte holder nemt tasken på plads om maven, og 
generer dermed ikke hoften. 

JEVAs rygsystemer er udformet, så de støtter, hvor de skal på ryggen. 

 Vores skoletaskers rygsystemer kan ikke justeres i højden. På den måde sikrer vi, at 
tasken ikke kan indstilles forkert, f.eks. komme til at sidde for højt og hæmme barnets 
bevægelsesfrihed og udsyn i trafikken.  
I stedet har vi udviklet flere modeller med forskellige ryglængder, så du altid kan vælge den 
taske, der passer bedst til brugeren (se vejledning og skema med mål på side 7).

Ergonomisk rygstøtte

SUPPORT-BACK finder du på følgende modeller:
START-UP, SQUARE, SURVIVOR og SUPREME.
Her er støttepunkterne placeret, så de passer til rygsækkens 
længde og bredde, og suppleres af brystrem og mavebælte. 
SUPPORT-BACK er en korrekt ergonomisk 3-punktstøttet ryg, 
og de 3 punkter sidder, præcis hvor de skal for at give optimal 
bærekomfort og vægtfordeling. 
Under støttepunkterne er der en ”fast” bagside, som sikrer 
stabilitet i rygsækken. 
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Gymnastikposen på BEGINNERS, INTERMEDIATE og U-TURN er aflang, 
så den følger taskens form og bevarer den korrekte vægtfordeling.

I alle JEVAs skoletasker følger der både en fin 
gymnastikpose samt en drikkedunk med i prisen,  

så du ikke skal på ekstra indkøb!

SKOLETASKE + +GYMNASTIKPOSE DRIKKEDUNK
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PRESCHOOL 274 
LILLE. RUMMELIG. ERGONOMISK.

 * 1 stort rum, indvendig lomme, navneskilt i låget samt reflekser.
 * 2 elastiske netlommer til f.eks. gummistøvler, drikkedunk, vådt 

tøj eller lignende. 
 * Indstillelig brystrem, bløde polstrede remme og rygstøtte.
 * Funktionel med let håndterlig åbning i toppen.

VÆGT: 305 GRAM
VOLUMEN: 8 LITER
MÅL: H31 X B24 X D12
KLASSETRIN: BØRNEHAVE

274-56274-55 Rainbow FriendsSpace Games

Scan QR koden og se 
mere information samt 
video om skoletaskens 
indretning.  
Se også farverne fra 
tidligere kollektioner.
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MINI BEGINNERS 310 

VÆGT: 550 GRAM
VOLUMEN: 8 LITER
MÅL: H30 X B21,5 X D16
KLASSETRIN: BØRNEHAVE + 0. KLASSE

310-31 310-30Dino Lama

 * Ergonomisk polstret ryg, indstillelige remme og brystrem.
 * Isoleret madkasserum. 
 * Navneskilt, aftagelig nøglering og reflekser.
 * Drikkedunk og rummelig forlomme.

Se vores nye søde miniudgave af vores populære model BEGINNERS. 
Brug den til børnehave, turtaske eller til det allerførste skoleår.

Scan QR koden og se 
mere information samt 
video om skoletaskens 
indretning.  
Se også farverne fra 
tidligere kollektioner.
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START-UP  

403-23 403-22 403-27

8865-23 8865-22 8865-27

353-23 353-22 353-27

START-UP 
Camou Dino

START-UP 
Unicorn Heaven

START-UP 
Space

TWOZIP 
Camou Dino

TWOZIP 
Unicorn Heaven

TWOZIP 
Space

SNAP 
Camou Dino

SNAP 
Unicorn Heaven

SNAP 
Space

START-UP er vores nyeste model til skolestart – den vejer kun 800 
gram, sidder perfekt, er super funktionel og drønsmart, og så er den 
inklusiv drikkedunk, gymnastikpose og et stort isoleret madkasserum.0.-2. KLASSE  /  13 + 13 LITER
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403-28

8865-28

353-28

OB
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START-UP 
My Flower Unicorn

TWOZIP 
My Flower Unicorn

SNAP 
My Flower Unicorn

VÆGT: 800 GRAM
MÅL: H37 X B27 X D15

Scan QR koden og se mere information 
samt video om modellens indretning.  
Se også alle farverne fra tidligere 
kollektioner.
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BEGINNERS Rainbow Alicorn

313-18

Rainbow Alicorn 
BEGINNERS

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

8869-188865-18
ONEZIPTWOZIP

0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER
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INTERMEDIATE

308-18

Rainbow Alicorn 
INTERMEDIATE

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

353-18 8873-18 8871-18
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Dragon

313-77

Dragon 
BEGINNERS

8869-778865-77
ONEZIPTWOZIP

BEGINNERS
0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

308-77

Dragon 
INTERMEDIATE

353-77 8873-77 8871-77
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

INTERMEDIATE
0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Rainbow Mermaid

313-72

Rainbow Mermaid 
BEGINNERS

8869-728865-72
ONEZIPTWOZIP

BEGINNERS
0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

308-72

Rainbow Mermaid 
INTERMEDIATE

353-72 8873-72 8871-72
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

INTERMEDIATE
0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner. All Ball

313-73

All Ball 
BEGINNERS

8869-738865-73
ONEZIPTWOZIP

BEGINNERS
0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

308-73

All Ball 
INTERMEDIATE

353-73 8873-73 8871-73
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

INTERMEDIATE
0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER



22

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Fandango

313-76

Fandango 
BEGINNERS

8869-768865-76
ONEZIPTWOZIP

BEGINNERS
0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER

OB
S:

 På
 si

de
 30

 og
 31

 fin
de

r d
u 

be
sk

riv
els

e a
f v

or
es

 sk
ole

ta
sk

er
 og

 p
en

alh
us

e.



23

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

308-76

Fandango 
INTERMEDIATE

353-76 8873-76 8871-76
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

INTERMEDIATE
0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Incognito

313-17

Incognito 
BEGINNERS

8869-178865-17
ONEZIPTWOZIP

BEGINNERS
0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

308-17

Incognito 
INTERMEDIATE

353-17 8873-17 8871-17
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

INTERMEDIATE
0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER



26

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Golden Unicorn

313-74

Golden Unicorn 
BEGINNERS

8869-748865-74
ONEZIPTWOZIP

BEGINNERS
0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

308-74

Golden Unicorn 
INTERMEDIATE

353-74 8873-74 8871-74
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

INTERMEDIATE
0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner. Dinosaur

313-75

Dinosaur 
BEGINNERS

8869-758865-75
ONEZIPTWOZIP

BEGINNERS
0.-2. KLASSE  /  16 + 8 LITER
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Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
skoletaskens indretning. 
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

308-75

Dinosaur 
INTERMEDIATE

353-75 8873-75 8871-75
SNAP WALLET SMARTPHONE-COVER

INTERMEDIATE
0.-3. KLASSE  /  21 + 11 LITER
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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

SNAP 353: PULL-DOWN PENALHUS

 * H18 x B16 x D7 cm.
 * 1 stort rum med 4 indvendige stiklommer
 * uden skriveudstyr

WALLET 8873

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

TWOZIP 8865 og ONEZIP 8869

Begge penaler indeholder det samme lækre fyld, og  
samme antal ergonomiske blyanter og farveblyanter:

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

INFO OM TILBEHØR
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BEGINNERS 313: 0.-2. KLASSE
 * Optimal begynderskoletaske
 * Udstyret med JEVAs populære FOAM-BACK der støtter, præcis  

hvor den skal ved hjælp af et korrekt antal puder.
 * Polstrede og faconsyede remme, samt indstillelig brystrem  

og elastisk mavebælte.
 * Stort, isoleret madkasserum, samt medfølgende 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.
 * Vægt excl. drikkedunk og gympose: 911 gram / mål: H35 x B27 x D20 cm.

INTERMEDIATE 308: 0.-3. KLASSE
 * Perfekt begynderskoletaske, dækker de første klassetrin. 
 * Korrekt ergonomi med JEVAs FOAM-BACK, som følger og tilpasser  

sig barnets ryg.
 * Polstrede og faconsyede remme, samt indstillelig brystrem  

og elastisk mavebælte. 
 * Stort, isoleret madkasserum, samt medfølgende 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.
 * Vægt excl. drikkedunk og gympose: 932 gram / mål: H37 x  B31 x D17 cm. 

BEGINNERS & INTERMEDIATE
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U-TURN 401
COOL. JUSTÉRBAR. SEJ.

Gymnastikposen 
sidder i lommen 
i låget. Den kan 
hænge på tasken 
eller tages af og 
bruges som separat 
minirygsæk. 
Posen har 
indstillelige  
remme og hank.

Kan justeres 
ekstra  7 cm i 

højden.

U-åbningen 
fører direkte ned 
i det rummelige 
hovedrum.

Polstrede og 
faconsyede 
remme, samt 
indstillelig 
brystrem.

Stort isoleret  
madkasserum

Medfølgende 
drikkedunk

Rummelig 
sidelomme  
til penalhus

Lille elastisk mavebælte4 ergonomisk korrekte støttepunkter 
sikrer optimal bærekomfort.

Navneskilt, aftagelig 
nøglering, mange 

reflekser og bærestrop 
både udvendigt og 

indvendigt.

Polstret tabletlomme/
rumdeler bagerst i 
tasken med plads  

til 14" bærbar.

401-96

401-31

Pink Lightning 
U-TURN

Lightning 
U-TURN

Scan QR koden og se mere information samt 
video om U-TURN's indretning. 
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VÆGT: 985 GRAM
INKL. TILBEHØR: 1190 GRAM
MÅL: H40 X B27 X D18 CM
VOLUMEN: 18 + 9 LITER
KLASSETRIN: 1. - 4.

8865-31351-31

351-96

351-86

8865-96

8865-86

401-86

Lightning 
TWOZIP

Lightning 
BOX

Pink Lightning 
BOX

Astro 
BOX

Pink Lightning 
TWOZIP

Astro 
TWOZIP

Astro 
U-TURN
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SQUARE 23 + 9 LITER 
 * Let og funktionel rygsæk til 2.-5. klasse. 
 * SQUARE har en ”kort” ryg, så barnet ikke bærer på for stor en rygsæk.
 * 2 store rum med kissing-lynlåse, organizer og lynlåslomme. Aftagelig 

nøglering og reflekser.
 * Flere frontlommer – i den ene ligger en aftagelig 9 liters minirygsæk/

gymnastiktaske med indstillelige remme.
 * Stort, isoleret madkasserum samt holder til drikkedunk. 
 * Polstret tabletlomme bagerst i rygsækken med plads til 14" laptop. 

Kan også bruges som rumdeler.
 * Ergonomisk korrekt SUPPORT-BACK, polstrede, faconsyede remme, 

regulerbar brystrem.
 * Smart, aftageligt mavebælte.

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

324-27 Indigo

324-56 Mosaik

324-97 Rock

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
modellens indretning.  
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Se matchende BOX penalhuse på side 40
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324-22 Estrella324-31 Lightning

324-96 Pink Lightning

324-39 Cube

324-55 Micro

324-51 Black

324-54 Purple Rose

324-41 Green Camou
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SURVIVOR 26 LITER
 * Funktionel, let rygsæk med god stabilitet, der dækker de fleste behov. 
 * 2 store rum, 1 frontrum, detaljeret organizer, mobillomme og mange 

reflekser. Frontrummet kan også bruges til opbevaring af madkasse 
eller penalhus. 

 * Elastik på forlommen til opbevaring af fx cykelhjelm eller tøj. 
 * Polstret tabletlomme bagerst i rygsækken – kan også bruges som 

rumdeler. 
 * Ergonomisk korrekt SUPPORT-BACK, faconsyede remme, regulerbar 

brystrem samt smart, aftageligt mavebælte sikrer 100 % optimal 
vægtfordeling og bærekomfort. 

 * 2 store sidelommer til fx drikkedunk. 
 * Smarte kissing-lynlåse skyr vandet i regnvejr. 

KLASSETRIN: FRA 3. KL.
VOLUMEN: 26 LITER
VÆGT: 1100 GRAM
MÅL: H45 X B33 X D18 CM

323-27 Indigo

323-96 Pink Lightning

323-97 Rock

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
modellens indretning.  
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Se matchende BOX penalhuse på side 40
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323-22 Estrella323-31 Lightning

323-55 Micro

323-39 Cube

323-56 Mosaik

323-51 Black

323-54 Purple Rose

323-41 Green Camou
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SUPREME 30 + 10 LITER
 * Rummelig 2-i-1 rygsæk med god stabilitet, til større børn, teenagere og 

voksne. 
 * Ekstra stort, isoleret madkasserum i forlommen. 
 * 2 store rum samt 1 stor frontlomme med organizer. Elastik på forlommen 

til opbevaring af fx cykelhjelm eller tøj. 
 * Polstret lomme som også kan bruges som rumdeler, derved holdes de 

tungeste bøger helt tæt på kroppen. 
 * 10 liters aftagelig minirygsæk med indstillelige remme. 
 * Ergonomisk korrekt SUPPORT-BACK, faconsyede remme, regulerbar 

brystrem samt smart, aftageligt mavebælte sikrer 100 % optimal 
vægtfordeling og bærekomfort. 

 * 2 store sidelommer til fx drikkedunk. 
 * Smarte kissing-lynlåse skyr vandet i regnvejr. 

KLASSETRIN: FRA 3. KL. 
VOLUMEN: 30 + 10 LITER
VÆGT: 1200 GR. 
(MINIRYGSÆK 200 GR.)
MÅL: H45 X B32 X D17 CM

326-27 Indigo

326-97 Rock326-96  
Pink Lightning

Scan QR koden og se mere 
information samt video om 
modellens indretning.  
Se også alle farverne fra 
tidligere kollektioner.

Se matchende BOX penalhuse på side 40
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Pssst ...

SUPREME er også perfekt på rejsen;  

du har altid 2 rygsække med dig:  

30 + 10 liter

326-22 Estrellas326-31 Lightning

326-56 Mosaik

326-39 Cube

326-55 Micro

326-51 Black

326-54 Purple Rose

326-41 Green Camou
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MÅL: H23,5 X B9,5 X D5,5 CM

351-97 Rock

351-39 Cube

351-27 Indigo

351-41 Green Camou

351-55 Micro

351-22 Estrella

351-51 Black

351-56 Mosaik 351-31 Lightning

351-54 Purple Rose

351-96 Pink Lightning

BOX 351
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002-01 002-02

114-13114-18

002-04Black Yellow

Football  
Striker

Rainbow 
Alicorn

Silver

RAINCOVER 002

COOLPACK 114

JEVAs metervarer er 100% vandtætte, men et regnslag sikrer lynlåse og syninger.  
RAINCOVER er med elastik i kanten, så det passer til alle skoletasker og rygsække.

JEVAs smarte køletaske sørger for, at din madpakke, dine snacks og drikkevarer er kølige i lang tid. 
Køletasken er fuldt isoleret, og vandtæt, så du også kan have den med på ture ud i naturen. 
Metervaren, vi anvender til produktionen af vores køletasker, er overskudsmetervarer fra vores 
produktion af skoletasker – på denne måde undgår vi ressourcespild. 

VOLUMEN: 8 LITER
VÆGT: 300 GR. 
MÅL: H21 X B28 X D15 CM



Made in Denmark
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HOLD-ALL

113-04 Rainbow Alicorn

113-42 Street

113-93 Urban

113-07 Pixel Rex

113-62 Virtual Pink 113-86 Orange

Den mest bæredygtige variant af JEVAs HOLD-ALL 
får du, når du køber "HOLD-ALL – Made in Denmark". 
Syet i Danmark af overskydende metervarer fra vores 
øvrige produktion.

Stærk polyester, med holdbare webbing-håndtag og virkeligt 
stærke syninger giver meget høj bæreevne og slidstyrke.

MÅL: H35 X B33 X D18 CM

HOLD-ALL

111-47 Clouds 111-77 Malibu111-46 Alps 111-51 Black
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Smart, multifunktionel taske, som kan bæres både 
som skuldertaske, håndtaske og rygsæk.
Brug den til indkøb, hverdag, outdoor, rejser, 
fitnesscentret eller en tur i byen. 

Produceret bæredygtigt, i overskydende polyester fra 
vores skoletasker og rygsække, kan vaskes på 30º, og 
du kan vælge mellem flere flotte farver.

Det store rum er udstyret med to netlommer til fx din 
drikkedunk og indeholder også en bred elastiklomme, 
der kan bruges til din pc eller blot som rumdeler.
Udenpå tasken er en stor lynlåslomme med overslag 
på lynlåsen.

HOLD-ALL V2 optager minimal plads i din garderobe, 
når du ikke bruger den, og den er nem at folde 
sammen og have med i en større taske.

MÅL: H40 X B32 X D11 CM
VOLUMEN: 16 LITER

HOLD-ALL V2

112-47 Clouds

112-20 Lux 112-51 Black 112-46 Alps 112-92 Purple Pequena



SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826 

LaserTryk.dk
www.jeva.dk

www.jeva.com
www.jeva-schulranzen.de

I eksemplet bruges modellen BEGINNERS – principperne gælder for alle vores tasker.

De
sig

n 
Ma

ke
Me

dia

Skulderstropperne 
strammes, så det 

øverste punkt flugter 
med barnets skuldre

Taskens ryghøjde skal 
passe til barnet (se side 7). 

Bunden bør ikke gå længere 
ned end til halebenet. 

Skub elastikken op under spændet 
for at bevare indstillingen – og fort at 

samle overskydende rem op.

Det elastiske mavebælte 
holder nemt tasken på 

plads – brug det sammen 
med brystremmen for 
optimal bærekomfort. 

Brystremmen sikrer,  
at remmene holdes på plads, og 
at vægten holdes tæt til ryggen. 

Brystremmen spændes og 
indstilles, så den sidder henover 

barnets bryst – hold indstillingen 
på plads med elastikken. 

Pak tasken rigtigt
Den korrekte vægtfordeling opnås ved at placere 

 de tungeste ting så tæt på barnets ryg som muligt. 

Med en JEVA skoletaske er det nemt, for bogrummet er ikke 
dybt, og det lukkes med en lynlås, hvilket sikrer, at bøgerne 

automatisk befinder sig op ad barnets ryg. 

Den indvendige lomme til PC kan også bruges som rumdeler. 

Sammen med JEVA er det nemt både at indstille og pakke 
skoletasken – se med her: 


