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Colecție 
de ghiozdane



 
Comfort
Calitate superioară
Cele mai bune prețuri
în Europa.



LOCAȚIE

Compania noastră se află în localitatea Ada în 

Serbia, aproape de granița cu Ungaria.

Cuprinzând atât locații proprii de producție, cât 

și spații de depozitare, clădirea firmei este astfel 

situată pe o suprafață mai mare de 10000 m² și 

oferă loc de muncă a peste 200 de angajați. O 

nouă locație de producție și un nou loc de de-

pozitare au fost recent adăugate facilităților deja 

existente. Compania noastră contribuie și pentru 

un mediu și aer mai curat cu cei peste 5500 de 

copaci plantați.

CHEIA SUCCESULUI

•	  Oferim cele mai bune prețuri, calitate supe-

rioară și experientă acumulată în decursul de-

ceniilor de activitate 

•	 Ținem cont de părerea clientului nostru si de 

feedback-ul pieței

•	 Lucrăm cu instrumente moderne și angajați 

profesionisti 

•	 Ne bazăm pe o bază largă de materie primă 

•	 Punem accent pe management și instruirea 

profesională a angajaților 

•	 Oferim flexibilitate înaltă în ceea ce privește 

gestionarea comenzilor și implentarea 

proiectelor 

•	 Ne focusăm pe parteneriate pe termen lung 

cu furnizori și clienti pe baza unei relații de 

încredere și satisfacție reciprocă.

INFORMAȚII DESPRE COMPANIE

ISTORIC

Compania noastră a fost înființată în anul 1965 

ca o afecere de familie. La început, compania 

se ocupa cu manufactura curelelor de piele, iar 

mai târziu, datorita ivirii unor noi oportunități de 

afecere, a început să produce genți.

Astăzi, compania noastră cuprinde două ramuri: 

ramura BKG, cea care se ocupa de producerea 

genților de tip sport și promoționale, în timp ce 

ramura Belmil Team este specializată în manu-

factura ghiozdanelor sub denumirea brand-ului 

propriu "Belmil".



Belmil Team

TECHNOLOGII DE PRODUCȚIE

Siturile de producție ale companiei sunt echipate 

cu mașinării moderne, forță de muncă cu expe-

riență și profesionistă, și instrumente sofisticate 

ale management-ului de producție care astfel 

oferă companiei noastre un avantaj competitiv 

pe piață. 

Departamentul de design oferă o gamă largă de 

implementare a diferitelor metode precum:                                                                                    

•	 tipărire prin sublimare                                                                                     

•	 screen print și transfer hot                                                                                                   

•	 broderii și aplicații                                                                                                  

•	 producția 3D ecusoane de cauciuc ș.a.m.d.

LINIA DE PRODUCȚIE

•	 ghiozdane școlare și accesorii școlare                                                                                                    

•	 rucsacuri sport                                                                                                                                         

•	 rucsacuri                                                                                                                              

•	 genți pentru laptop                                                                                                                                          

•	 genți promoționale

Mai multe informații gasiți pe site-ul www.belmil.com



REzULTATE

Ghiozdanele Belmil se conformează standar-

delor de design și se evidențează din mai multe 

puncte de vedere: anatomic, biomecanic și 

ortopedic. Forma ghiozdanului este structurată 

în așa fel încat să reducă greutatea resimțită pe 

umeri și coloana vertebrală astfel încât copilul să 

nu resimtă conținutul ghiozdanului ca fiind prea 

greu. Copii au susținut că bretelele și supor-

tul oferit spatelui au facut ghiozdanul mai ușor 

de purtat. Efectul bretelei care sprijină coloana 

lombară s-a dovedit foarte benefic și optim, 

deoarece a împiedicat ghiozdanul să se miște 

prea mult în timpul mersului. Posibilitatea ajustă-

rii perfecte și complete a mai multor puncte 

de sprijin aflate pe spatele ghiozdanului au fost 

apreciate de către participanți. În timpul testării, 

ghiozdanul Belmil nu a afectat postura copilului 

în mod negativ în 11 dintre cazuri. În unul dintre 

cazuri postura copilului a fost îmbunătățită da-

torită purtării ghiozdanului Belmil. Examinarea a 

fost efectuată de către Prof. Dr. Tamás Mészáros, 

profesor universitar a Departamentului de Orto-

pedie a Universității din Szeged.

TESTARE

Ghiozdanele Belmil au fost testate de către doc-

tori și fizioterapeuți cu ajutorul unui grup de 12 

copii. Factorii examinați au fost următorii:    

-  construcția anatomică                                                                                                   

-  body-fit comfortabil și                                                                                                   

-  ușurința de folosire

PARTICIPANȚI

Participanții (8 fete si 4 băieți) au fost elevi de 

școală primară (cu vârste intre 6-10 ani), cu 

excepția unui băiat de 12 ani care a depășit 

limita de vârstă. Înâlțimea participanților a vari-

at între 112 și 145 cm, iar greutatea lor intre 21 

si 37 kg. Greutatea conținutului ghiozdanului 

a variat între 4 și 7 kg. În concordanță cu ob-

servațiile și sesizările oferite de către partici-

panți, următoarele calificări au fost atribuite:                                                                                                   

- excelent în 9 cazuri                                                                                                   

- bun în 2 cazuri                                                                                                   

- satisfăcător în unul dintre cazuri (în cazul baia-

tului de 12 ani)

ErgonomiE

RECOMANDATE DE SPECIALIST



Belmil Team

Dimensiuni

 

Finisare

Culori 

Material 

 

Material 

Mărime 

Aplicații detaliate

VARIAȚII DE DESIGN 
NELIMITATE

Design de strălucire 
în întuneric

Printuri frumoase 
pe paiete

Paiete

Elemente reflectorizante

Elemente strălucitoare 

Tipare de sublimare 
luminoase și colorate

Motive 3D



ACCEsorii BElmil

Dimensiuni

 

Finisare

Culori 

Lungime max: 2,5 cm, 

Lățime: 2 cm

Butoane

Negru, albastru, 

roz, mov

BRETEA DE PIEPT DETAșABILă (334)

Material 

 

Poliester

PENARE

335-72/74
335-79

335-78

14x20.5x3.5 cm
22x10x6 cm 8x20x7.5 cm

Material 

Mărime 

Poliester

43x45 cm

RUCSAC SPORT (336-91)



Belmil for kids

Acces ușor 
la penar

MINI-FIT PENTRU PREșCO-
LARI șI șCOLARI PâNă îN 
CLASELE A II-A

Acest model este conceput ide-

al pentru copii între vârstele de 

preșcolar și de clasa a ll-a. Di-

mensiunea mai mică este special 

concepută pentru această grupă 

de vârstă astfel încât să faciliteze 

purtarea unei greutăți mai mari de 

către copii. Ghiozdanul cântărește 

doar între 755 și 800 grame, astfel 

greutatea cărată este minimaliza-

tă. Ghiozdanul este de o calitate 

superioară și conceput din material 

rezistent și impermeabil.

DEPOzITARE

Prezintă compartimente inteligent 

divizate care ajută copii să își orga-

nizeze rechizitele școlare. Interiorul 

conține trei compartimente largi. 

Cărțile și caietele de toate dimen-

siunile încap perfect în compar-

timente. Sticlele de apă (până în 

0.7 litri) și umbrelele pot fi ținute în 

buzunarele laterale.

Vârsta recomandată

Dimensiuni

Extra

Greutate

Material

Garanție

6-8

Î 36 Lu 28 Lă 19 cm

Breloc reflectorizant

755-800 g

Poliester, impermeabil

2 ani

Spațiu mare 
pentru depozitare

Design Sclipici Broderie Ecuson de 
cauciuc

Până în 
0.7 litri

APliCAȚii DE DEsign



Mini-Fit

REzISTENȚă

Întăririle pe toate părțile 

ghiozdanului și fondul puternic 

asigură stabilitate și rezistență. 

Partea de fond conține și 

caracteristici adiționale: asigură 

ca ghiozdanul sa stea drept în 

orice situație, previne murdărirea 

părții de fond a ghiozdanului și 

menține conținutul ghiozdanului 

uscat chiar și pe vreme ploioasă.

"Animalele mele preferate sunt 
fluturii. Sunt la fel de frumoși 

ca acest ghiozdan!" 
(Dori)

ERGONOMIE

Forma ergonomică și buretele de 

spate aerisibil sunt special destinate 

minimizării discomfortului cauzat 

spatelui copiilor. Bretelele de umăr 

sunt dotate cu burete și sunt ajus-

tabile, astfel comfortul zilnic este 

asigurat. Bretele de piept adăugate 

asigură distribuirea optimă a 

greutății ghiozdanului. Recomandat 

de către Prof. Dr. Tamás Mészáros 

de la Departamentul de Ortopedie 

din cadrul Universității din Szeged, 

Ungaria.

SIGURANȚă

Cu ghiozdanele Belmil siguranța 

este garantată chiar și pe întu-

neric: bandajele reflectorizante 

atent poziționate pe toate părțile 

ghiozdanului, un lacăt de met-

al puternic și dotat cu sistemul 

easy-lock și elemente reflecto-

rizante conferă vizibilitate și pe 

timp de noapte.



Super Speed Hot Road

Player Airplane



Mini-Fit

Amazing Butterfly You are Magical

Mermaid Flamingo

Heart



Belmil for kids

ERGONOMIE

Forma ergonomică și buretele de spate aerisibil sunt 

special destinate minimalizării discomfortului cauzat 

spatelui copiilor. Bretelele de umăr sunt dotate cu bu-

rete și sunt ajustabile, astfel comfortul zilnic este asig-

urat. Bretelele de piept adăugate asigură distribuirea 

optimală a greutății ghiozdanului. Recomandat de 

către Prof. Dr. Tamás Mészáros de la Departamen-

tul de Ortopedie din cadrul Universității din Szeged, 

Ungaria.

Vârstă recomandată

Dimensiuni 

Greutate

Material

Garanție

Extra

SPAȚIU DE DEPOzITARE

Prezintă compartimente inteligent divizate 

care ajută copii să își organizeze rechizitele 

școlare. Interiorul contine trei comparti-

mente largi. Cărțile și caietele de toate di-

mensiunile încap perfect în compartimente. 

Sticlele de apă (până în 0.7 litri) și umbrelele 

pot fi ținute în buzunarele laterale.

6-9

Î 36 Lu 32 Lă 19 cm

850-940 g

Poliester, impermeabil

2 ani 

Breloc reflectorizant

Design

Strălucește 
în întuneric

Broderie

Ecuson de 
cauciuc

Până în 
0.7 litri



Classy

REzISTENȚă

Întăririle pe toate părțile      

ghiozdanului și fondul puter-

nic asigură stabilitate și rezis-

tență. Partea de fond conține 

și caracteristici adiționale: 

asigură ca ghiozdanul sa stea 

drept în orice situație, pre-

vine murdărirea părții de fond 

a ghiozdanului și menține 

conținutul ghiozdanului uscat 

chiar și pe vreme ploioasă.

ELEMENTE ExTRA

Partea de sus a ghiozdanului 

conține diferite manere pentru 

un uz diversificat. Unul din-

tre manere este acoperit cu 

un strat de cauciuc pentru ca 

ghiozdanul să fie cărat cu usu-

rință de copil chiar și în mâini. 

Manerul din spatele primului 

maner este special conceput 

pentru agățarea ghiozdanului în 

sală de clasă.

SIGURANȚă

Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar și pe 

întuneric: bandajele reflectori-

zante atent poziționate pe toate 

părțile ghiozdanului, un lacăt 

de metal puternic si dotat cu 

sistemul easy-lock și elemente 

reflectorizante confera vizibili-

tate și pe timp de noapte.

Elemente 
reflectorizante



Belmil for kids

Dinosaur World Jaguar

Dragon Police Dog

Wolves Grey Wolves Blue



Classy

Lumi Wolf Spiders

Speed Hunter Race

Moto Helicopter



Belmil for kids

Military Motocross

Off Road Championship

Soccer No. 10 Football



Ice Hockey Excavator

Universum



Belmil for kids

Riding Horse Raccoon

Butterfly Colorful

Cute Caty Cute Puppy



Classy

Believe in Magic Owl

Love 4Ever Tropical Pink

Feathers Purple Mermaid



Belmil for kids

Style Flying to the Stars

Ladybug Girl Bunny



Love to Dance In the Forest

Ice Skating



Belmil for kids

Sclipici Broderie Ecuson de 
cauciuc

Vârsta recomandată 

Dimensiuni 

Greutate 

Material

Garanție

Extra

6-10

Î 37 Lu 31 Lă 17 cm

1100

poliester, impermeabil 

2 ani 

Breloc reflectorizant

Personalizare 
pe înâlțime 

 s-m-L-XL-XXL

ELEMENTE ExTRA

Partea de sus a ghiozdanului conține 

diferite mânere pentru un uz diversificat. 

Unul dintre mânere este acoperit cu un 

strat de cauciuc pentru ca ghiozdanul 

sa fie cărat cu usurință și în siguranță de 

copil chiar și în mâini, iar celălalt mâner 

este special conceput pentru agățarea 

ghiozdanului într-un dulap sau pe cuier.

Centura de piept și 
brâu pentru 

o distribuție 
optimală a greutății

ERGONOMIE

Ghiozdanul Costumize-Me cântărește 

doar 1100 de grame, este de o calitate 

superioară, fabricat dintr-un material 

puternic și impermeabil. Forma ergo-

nomică și căptușeala de spate respira-

bil sunt special destinate minimalizării 

discomfortului cauzat spatelui copiilor. 

Bretelele de umăr și piept asigură dis-

tribuția optimă a greutății conținutului. 

Bretelele de umăr sunt dotate cu căp-

tușeală și sunt ajustabile, astfel comfor-

tul zilnic este asigurat. Panelul din spate 

este special fabricat cu un mecanism 

de ajustare a înalțimii în 5 mărimi, S-M-

L-XL-XXL, care permite ghiozdanului sa 

crească impreună cu proprietarului sâu. 

REzISTENȚă

Întăririle pe toate părțile ghiozdanu-

lui si fondul puternic asigură stabilitate 

și rezistență. Partea de fond conține 

și caracteristici adiționale: asigură ca 

ghiozdanul să stea drept în orice situ-

ație, previne murdărirea părții de fond 

a ghiozdanului și menține conținutul 

ghiozdanului uscat chiar și pe vreme 

ploioasă.

Design



Customize-Me

"Mami, este atât de comfortabil! 
Uite! Pot sa închid catarama și 

de una singură!" 
(Dori)

SIGURANȚă

Cu ghiozdanele Belmil siguranța este garantată 

chiar și pe întuneric: bandajele reflectorizante 

atent poziționate pe toate părțile ghiozdanului 

și un lacăt de metal puternic dotat cu elemente 

reflectorizante care conferă vizibilitate și pe timp 

de noapte.

COMPARTIMENTE 
INTERIOARE SPAȚIOASE

Prezintă compartimente inteligent 

divizate care ajută copii să își orga-

nizeze rechizitele scolare. Conține 

trei compartimente largi pentru 

cărți și caiete de toate dimensi-

unile. Sticlele de apa (până în 0.7 

litri) și umbrelele pot fi ținute în 

buzunarele laterale.

Până în 

0.7 litri

Buzunar frontal 
expandabil

Elemente 
reflectorizante



Belmil for kids

Sport Player

Speed Winner

Get Ready for Race Champion



Unicorn Little Princess Swan

Pink Flamingo



Belmil for kids26

Design

Extra spațios

SISTEM NOU DE BLOCARE 
MAGNETIzAT

Acest model prezintă un nou 

sistem german de blocare pe 

nume Fidlock. Datorită mag-

neților puternici, lacătul poate 

fi deschis cu ușurință prin 

întoarcere pe jumătate și se 

închide automat la loc. O com-

binație perfectă între funcțio- 

nalitate, siguranță și distracție. 

Copii vor fi încântați!

Cataramă 
magnetică ușor 

de folosit

mistEr & missy 

405-35 / 405-30   

Până în 0.7 litri

UșOR șI REzISTENT

Prezintă compartimente inteligent divizate care ajută copii 
să își organizeze rechizitele școlare. Cele două com-
partimente largi și buzunarul de mărime medie dotat cu 
fermoar oferă spațiu destul pentru depozitare. Cărțile si 
caietele de toate dimensiunile încap perfect în ghiozdan. 
Acest ghiozdan conține si un buzunar frontal expand-
abil care oferă spațiu de depozitare în plus. Sticle de apă 
(până în 0.7 litri), umbrele și obiecte de dimensiuni ase-
manătoare pot fi ținute în buzunarele laterale care sunt 
dotate cu fermoare.

Vârsta recomandată

Dimensiuni

Extra

Greutate

Material

Garanție

6-10

Î 37 Lu 32  Lă 19 cm 

Breloc reflectorizant

930-1000 g

Poliester, impermeabil

2 ani

Sclipici Broderie Ecuson de 
cauciuc



Mister & Missy 27

SIGURANȚă

Cu ghiozdanele Belmil sig-

uranța este garantată chiar 

dacă devine prea intuneric: 

materiale reflectorizante 

atent amplasate pe toate 

părțile ghiozdanului asigură 

vizibilitate crescută pe timp 

de noapte.

ERGONOMIE

Forma ergonomica și captușeala de 

spate respirabile sunt special destinate 

minimalizării discomfortului cauzat 

spatelui copiilor. Bretelele de umăr 

sunt dotate cu căptușeală și sunt 

ajustabile, astfel comfortul zilnic este 

asigurat. Bretelele de piept detașabile 

pot fi achiziționate separat pentru a 

conferi o stabilitate crescută a 

ghiozdanului. Recomandat de către 

Prof. Dr. Tamás Mészáros, Universi-

tatea din Szeged, Ungaria.

 DURABILITATE 

Întăririle suplimentare pe toate 

părțile și un fond rezistent 

asigură stabilitate și durabilitate. 

Partea de fond conține și car-

acteristici adiționale: asigură ca 

ghiozdanul să stea drept în orice 

situație și previne ca ghiozdanul 

să devină murdar.

"Am 9 ani, și la școală avem de 
cărat foarte multe rechizite! Dar 
toate încap în acest ghiozdan!"  

(Mate)



Player 1st Car

Magical Horse Show Magical Forest

mistEr & missy 

405-35 / 405-30   



Vârstă recomandată

Dimensiuni 

Greutate

Material

Garanție

Extra

6-10

Î 38 Lu 32 Lă 21 cm

950-1000 g

Poliester, impermeabil

2 ani 

Breloc reflectorizant

Design

Broderie

Ecuson de 
cauciuc



Belmil for kids

DURABILITATE 

Întăririle pe toate părțile         

ghiozdanului si fondul puternic 

asigură stabilitate și rezistență. 

Partea de fond contine și car-

acteristici adiționale: asigură ca 

ghiozdanul sa stea drept în orice 

situație, previne murdărirea 

părții de fond a ghiozdanului și 

menține conținutul ghiozdanului 

uscat chiar și pe vreme ploioasă.

Până în 0.7 litri

Extra dimensiuni

COMPARTIMENTE 
INTERIOARE SPAȚIOASE

Conține compartimente inteli-

gent fabricate care ajută copii să 

își organizeze rechizitele sco-

lare. Cărțile și caietele de toate 

dimensiunile încap în ghiozdan. 

Buzunarele laterale pot fi ușor 

transformate pentru a ține sticle 

de apă prin plasarea coperții 

buzunarului în spatele sticlei 

(capacitate până în 0.7 litri).

SIGURANȚă 

Cu ghiozdanele Belmil siguranța este 

garantată chiar și pe întuneric: ban-

dele reflectorizante atent poziționate 

pe toate părțile ghiozdanului, un lacăt 

de metal puternic și dotat cu sistemul 

easy-lock și elemente reflectori-

zante conferă vizibilitate și pe timp de 

noapte.

SIGURANȚă 

Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar și pe 

întuneric: bandele reflectori-

zante atent poziționate pe toate 

părțile ghiozdanului, un lacăt 

de metal puternic și dotat cu 

sistemul easy-lock și elemente 

reflectorizante conferă vizibili-

tate și pe timp de noapte.



Sporty

Drift Flash

Military Football Sport

Science Tech



Belmil for kids

I'm so Cute Hello

She is Cool Girl



Fly Like a Butterfly Stars

Jeans Love



Belmil for kids

ERGONOMIE - COMFy

Forma ergonomică și căptușeală de 

spate respirabilă sunt special destinate 

minimalizării discomfortului cauzat 

spatelui copiilor. Bretelele de umăr 

ajustabile în forma de S cu conținut 

spumă de memorie asigură minimaliza-

rea discomfortului cauzat umerilor și 

oferă un sentiment natural de comfort. 

Panelul din spate este special fabricat 

cu un mecanism de ajustare a înâlțimii 

în 4 marimi, S-M-L-XL, care permite 

ghiozdanului sa crească împreună cu 

proprietarul său. O bretea de piept și 

o curea de sold ușor detașabilă este 

adăugată pentru o stabilizare optimală 

a greutății. Recomandat de doctori și 

specialiști!

Sticlă de apă - 
până în 0.7 litri

Spațiu amplu 
pentru organizare

Personalizează 

conform înâlțimii

ÎNVELIȘ ÎMPOTRIVA 

PLOII ÎNCORPORAT

Acces ușor la 
compartimentul 

de mâncare

Centură de brâu 

detașabilă

Durabilitate- 
4 butoane

Vârsta recomandată

Dimensiuni

Extra

Greutate

Material

Garanție

7-12

Î 41.5 Lu 29  Lă 23 cm 

Breloc reflectorizant

1020-1080 g

Poliester, impermeabil

2 ani

Comfy PACk

405-11



Comfy Pack

SISTEM MAGNETIC 
DE îNCHIDERE NOU 

Acest model prezinta noul sistem 

de blocare Fidlock. Mulțumită 

magneților puternici, cureaua 

poate fi deschisă prin glisare 

laterală, după care aceasta se 

închide automat la loc. O combi-

nație perfectă între funcționa-

litate, sigurantă și distracție. Copii 

o sa fie încantați!

SIGURANȚă 

Cu ghiozdanele Belmil siguranța 

este garantată chiar și pe intu-

neric: elementele reflectorizante 

atent plasate pe toate părțile 

ghiozdanului asigură vizibilitate 

în întuneric. Copertura împotri-

va ploii este fabricat din material 

reflectorizant care asigură vizibili-

tate și pe timp de ploaie.

COMPARTIMENTE 
SEPARATE 

Compartimentele interioare spați- 

oase ofera un sistem de organizare 

a cărților, caietelor și instrumentelor 

școlare foarte practic. Ghiozdanul 

conține un buzunar mic dotat cu 

fermoar pentru păstrarea lucrurilor 

mai mici, cum ar fi cheile, caietele 

sau calculatorul. Capacul conține 

un compartiment destinat cardului 

de nume. Compartimentul poate fi 

reglat cu ajutorul șnurului. Unul din-

tre buzunarele laterale este special 

conceput pentru a ține băuturile 

calde sau reci datorită filmului ter-

moizolant. Celălalt buzunar lateral 

este ideal pentru stocarea umbrelei 

sau a penarului. Un buzunar pentru 

chei este adăugat in plus sub ca-

pacul de vârf.

ARATă-ȚI STAREA DE SPIRIT 
CU PLASTURII INTERSCHIM-
BABILI

Comfy Pack este însoțit de un 

pachet din 3 piese de plasturi care 

sunt firm atașate de buzunarul din 

față datorită magnetului încorpo-

rat. Schimbă plasturele ca sa îți 

reflecte starea de spirit.

3 x
BRELOC LA MODă

modelul pentru fete este 

decorat cu un breloc la 

modă!

"Zâmbește!"



Belmil for kids

Dinosaur World

Comfy PACk

405-11

Wild

What's Up Cool

North



Comfy PACk

405-11

My Universe Coloring

Mermaid



Comfy PACk

405-11

Tropical Mix Sunshine Mix

Losse





Contact Adresă 
Belmil Team Ltd. 
Svetozara Miletica 36.
24430 Ada, Serbia
Europa

telefon
+381 24 851 109

Email
info@belmil.com

Website
www.belmil.com 
 
Găsiți-ne pe Facebook


