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comfort
Calitate superioară
Cele mai bune prețuri
în Europa



ECHIPA BELMIL
InforMAțII dEsPrE CoMPAnIE

IstorIC

Compania noastră a fost înființată în anul 

1965 ca o afecere de familie. La început, 

compania se ocupa cu manufactura curele-

lor de piele, iar mai târziu, datorită ivirii unor 

noi oportunități de afecere, a început să 

produce genți. Astăzi, compania noastră cu-

prinde 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 manufactura ghiozdanelor 

sub denumirea brand-ului propriu “Belmil”.

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 pro-

ducție și un nou loc de depozitare 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.

LoCAțIE

CHEIA suCCEsuLuI

•  Oferim cele mai bune prețuri, calitate su-

perioară și experientă acumulată în decursul 

deceniilor de activitate 

•  Ținem cont de părerea clientului nostru și 

de feedback-ul pieței 

•  Lucrăm cu instrumente moderne și angajați 

profesioniști 

•  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.



tECHnoLogII dE ProduCțIE

Siturile de producție ale companiei sunt echi-

pate cu mașinării moderne, forță de muncă 

cu experiență 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 diferite-

lor metode precum:                                                                                                  

• tipărire prin sublimare                                                                                                 

• screen print și transfer hot                                                                                                   

• broderii și aplicații                                                                                                  

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

• ghiozdane școlare și accesorii școlare                                                                                                

• rucsacuri sport                                                                                                     

• rucsacuri                                                                                       

• genți pentru laptop

• genți promoționale

LInIA dE ProduCțIE

Mai multe informații gasiți pe site-ul 

www.belmil.com



Participanții (8 fete si 4 băieți) au fost ele-

vi de școală primară (cu vârste intre 6-10 

ani), cu excepția unui băiat de 12 ani care 

a depășit limita de vârstă. Înâlțimea par-

ticipanților a variat 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 observațiile 

și sesizările oferite de către participanți, 

următoarele calificări au fost atribuite:                                                                                                   

- excelent în 9 cazuri                                                                                                   

- bun în 2 cazuri                                                                                                   

- satisfăcător în unul dintre cazuri (în cazul 

baiatului de 12 ani)

Ghiozdanele Belmil se conformează stand-

ardelor de design și se evidențează din mai 

multe puncte de vedere: anatomic, biome-

canic și ortopedic. Forma ghiozdanului este 

structurată în așa fel încat să reducă greuta-

tea resimțită pe umeri și coloana vertebrală 

astfel încât copilul să nu resimtă conținutul 

ghiozdanului ca fiind prea greu. Copii au 

susținut că bretelele și suportul oferit spa-

telui 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 ajustării 

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 postu-

ra copilului în mod negativ în 11 dintre cazuri. 

În unul dintre cazuri postura copilului a fost 

îmbunătățită datorită purtării ghiozdanului 

Belmil. Examinarea a fost efectuată de către 

Prof. Dr. Tamás Mészáros, profesor universi-

tar a Departamentului de Ortopedie a Univer-

sității din Szeged.

ErgonoMIE
rECoMAndAtE dE sPECIALIst

tEstArE rEzuLtAtE

PArtICIPAnțI

Ghiozdanele Belmil au fost tetate de către 

doctori și fizioterapeți cu ajtorul unui grup de 

12 copii. Factorii examinați au fost următorii:                                                                                                   

- construcția anatomică                                                                                                   

-  body-fit comfortabil și                                                                                                   

- ușurința de folosire



VArIAțII dE dEsIgn 
nELIMItAtE

Aplicații detaliate

Design de strălucire 
în întuneric

Printuri frumoase 
pe paiete

Tipare de sublimare 
luminoase și colorate

Paiete

Elemente 
reflectorizante

Elemente 
strălucitoare 

Motive 3D



ACCEsorii BElmil

BrEtEA dE PIEPt dEtAșABILă (334)

Dimensiuni

Finisare

Culori

Lungime max: 2,5 cm, 
Lățime: 2 cm

Negru, albastru, 
roz, mov

Butoane

PEnArE
335-74/72 335-79 335-78

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

ruCsAC sPort (336-91)

Material

Mărime

Poliester

43x45 cm

Material Poliester

ÎnVELIș ÎMPotrIVA PLoII (405-13)

Material

Culoare

Poliester,
impermeabil

Galben fosforescent

Mărime universală*

*(cu excepția trolerului)



ButoAnE

ACCEsorii BElmil

Soccer sport Football Like a Boss Super Duper

Flags Smile Yay Love girl

Drama Llama Paris Flamingo OMG

buTOaNe - Pot fi achiziționate separat





miNi-FiT

405-33

Acest model este conceput ideal pent-

ru copii între vârstele de preșcolar și de 

clasa a ll-a. Dimensiunea mai mică este 

special concepută pentru această grupă 

de vârstă astfel încât să faciliteze purtar-

ea unei greutăți mai mari de către copii. 

Ghiozdanul cântărește doar între 755 și 

800 grame, astfel greutatea cărată este 

minimalizată. Ghiozdanul este de o calitate 

superioară și conceput din material rezist-

ent și impermeabil.

MInI-fIt PEntru PrEșCoLArI șI 
șCoLArI Până În CLAsELE A II-A

Prezintă compartimente inteligent 

divizate care ajută copii să își organizeze 

rechizitele școlare. Interiorul conține trei 

compartimente largi. Cărțile și caietele 

de toate dimensiunile încap perfect în 

compartimente. Sticlele de apă (până 

în 0.7 litri) și umbrelele pot fi ținute în 

buzunarele laterale.

dEPozItArE

până în 
0.7 litri

Imprimeuri Broderie

Ecuson de 
cauciuc

Sclipici

Strălucește în 
întuneric

Spațiu mare 
pentru depozitare

Acces ușor 
la penar

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



Întăririle pe toate părțile 

ghiozdanului și fondul 

puternic asigură stabili-

tate și rezistență. Partea de 

fond conține și caracter-

istici adiționale: asigură ca 

ghiozdanul sa stea drept în 

orice situație, previne murdări-

rea părții de fond a ghiozdan-

ului și menține conținutul 

ghiozdanului uscat chiar și pe 

vreme ploioasă.

Forma ergonomică și bure-

tele de spate aerisibil sunt 

special destinate minimizării 

discomfortului cauzat spatelui 

copiilor. Bretelele de umăr 

sunt dotate cu burete și sunt 

ajustabile, astfel comfortul 

zilnic este asigurat. Bretele 

de piept adăugate asigură 

distribuirea optimă a greutății 

ghiozdanului. Recoman-

dat de către Prof. Dr. Tamás 

Mészáros de la Departamentul 

de Ortopedie din cadrul Uni-

versității din Szeged, Ungaria.

Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar și 

pe întuneric: bandajele reflec-

torizante atent poziționate 

pe toate părțile ghiozdanului, 

un lacăt de metal puternic și 

dotat cu sistemul easy-lock 

și elemente reflectorizante 

conferă vizibilitate și pe timp 

de noapte.

rEzIstEnță ErgonoMIE sIgurAnță

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

ca acest ghiozdan!” 
(Dori)



miNi-FiT

405-33

Butterfly Jeans

Cute CatyBunny

Flamingo

Heart



miNi-FiT

405-33

Sweet Dreams

Shine Like a Star

You are Magical



miNi-FiT

405-33

Racing Sport

Sky Fighter

Soccer Sport

Spider

Space



Wolf World of Dinosaurs

miNi-FiT

405-33

Wild Jaguar



ClAssY

403-13

Forma ergonomică și buretele de spate aerisibil 

sunt special destinate minimalizării discomfortului 

cauzat spatelui copiilor. Bretelele de umăr sunt 

dotate cu burete și sunt ajustabile, astfel comfortul 

zilnic este asigurat. Bretelele de piept adăugate 

asigură distribuirea optimală a greutății ghiozdan-

ului. Recomandat de către Prof. Dr. Tamás 

Mészáros de la Departamentul de Ortopedie din 

cadrul Universității din Szeged, Ungaria.

ErgonoMIE

Prezintă compartimente inteligent 

divizate care ajută copii să își organizeze 

rechizitele școlare. Interiorul contine trei 

compartimente largi. Cărțile și caietele 

de toate dimensiunile încap perfect în 

compartimente. Sticlele de apă (până 

în 0.7 litri) și umbrelele pot fi ținute în 

buzunarele laterale.

sPAțIu dE dEPozItArE

Până în 
0.7 litri

Imprimeuri

Broderie

Ecuson de 
cauciuc

Strălucește în 
întuneric

Sclipici

Vârstă recomandată

dimensiuni 

greutate

Material

garanție

Extra

6-9 

Î 36 Lu 32 Lă 19 cm

850-940 g

Poliester, impermeabil

2 ani 

Breloc reflectorizant



Întăririle pe toate părțile 

ghiozdanului și fondul 

puternic asigură stabili-

tate și rezistență. Partea de 

fond conține și caracter-

istici 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.

Partea de sus a ghiozdanului 

conține diferite manere pentru 

un uz diversificat. Unul dintre 

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 sala de clasă.

Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar și 

pe întuneric: bandajele re-

flectorizante atent pozițion-

ate pe toate părțile ghiozdan-

ului, un lacăt de metal 

puternic si dotat cu sistemul 

easy-lock și elemente reflec-

torizante confera vizibilitate și 

pe timp de noapte.

rEzIstEnță

ELEMEntE ExtrA

sIgurAnță

Elemente 
reflectorizante

centură de piept 
complementară



Heart

Horse Little Friends

ClAssY

403-13

Ballerina Llama

Meow Caty



Spring Time

ClAssY

403-13

Love

Sweet Dreams

Shiny Butterfly Unicorn

Sweet Puppy



ClAssY

403-13

Butterflies in the Sky

Sweet Kitty

Horse Love

Koala

Sweet Life



ClAssY

403-13

Trendy Love

FloralFlamingo Paradise

ElegantShine Like a Star



ClAssY

403-13

Basketball Football Player 

Galaxy War

Racing Car

Hockey



ClAssY

403-13

Pirate Ship Sky Fighter

Speed Car Spider

Street Racing Green



ClAssY

403-13

Wild Tiger

Racing

Dino

Red-Blue Football

Robotics

Speed Racing



Tyrannosaurus Rex

ClAssY

403-13

Wolf

Camouflage Military

Bricks



CUsTomiZE-mE

404-20

Vârsta recomandată

dimensiuni 

greutate 

Material

garanție

Extra

Volum

6-10 
 

Î 37 Lu 31 Lă 17 cm 
 

1085-1100 g 
 

Polyester, waterproof 
 

2  ani 
 
 
Breloc reflectorizant

19 L

Ghiozdanul Costumize-Me cântărește doar 

1100 de grame, este de o calitate superioară, 

fabricat dintr-un material puternic și imper-

meabil. Forma ergonomică și căptușeala 

de spate respirabil sunt special destinate 

minimalizării discomfortului cauzat spatelui 

copiilor. Bretelele de umăr și piept asigură 

distribuția optimă a greutății conținutului. 

Bretelele de umăr sunt dotate cu căptușeală 

și sunt ajustabile, astfel comfortul zilnic este 

asigurat. Panelul din spate este special fab-

ricat cu un mecanism de ajustare a înalțimii 

în 5 mărimi, S-M-L-XL-XXL, care permite 

ghiozdanului sa crească impreună cu 

proprietarului sâu. 

ErgonoMIE

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.

ELEMEntE ExtrA

Întăririle pe toate părțile ghiozdanului si fon-

dul puternic asigură stabilitate și rezistență. 

Partea de fond conține și caracteristici 

adiționale: asigură ca ghiozdanul să stea 

drept în orice situație, previne murdărirea 

părții de fond a ghiozdanului și menține 

conținutul ghiozdanului uscat chiar și 

pe vreme ploioasă.

rEzIstEnță

Imprimeuri Broderie

Ecuson de 
cauciuc

Personalizare pe 
înâlțime 

 s-m-L-XL-XXL

Centura de piept 
și brâu pentru o 

distribuție 
optimală a 
greutății

Sclipici

Strălucește în 
întuneric



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

și de una singură!” 
(Dori)

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.

sIgurAnță

Elemente 
reflectorizante

Prezintă compartimente inteligent 

divizate care ajută copii să își 

organizeze rechizitele școlare. 

Conține trei compartimente largi 

pentru cărți și caiete de toate di-

mensiunile. Sticlele de apa (până în 

0.7 litri) și umbrelele pot fi ținute în 

buzunarele laterale.

CoMPArtIMEntE 
IntErIoArE sPAțIoAsE

Buzunar frontal 
expandabil

Până în 

0.7 litri



Mermaid

Floral

CUsTomiZE-mE

404-20

Elegant

Fairy Unicorn Dreams



Astronaut in Galaxy Dino Triceratops

CUsTomiZE-mE

404-20

Player 10 Speed Racing

Super Speed



sPorTY

404-5

Vârsta recomandată 

6-10 

dimensiuni 

Î 38 Lu  32 Lă 21 cm

greutate 

950-1000 g

Material

poliester, impermeabil 

garanție

2 ani

Extra

Breloc reflectorizant 

Volum

22 L

Imprimeuri

Broderie

Ecuson de 
cauciuc

Sclipici



Forma ergonomică și buretele de spate aer-

isibil asigură ca presiunea pusă pe spatele 

copiilor să fie minimalizată. Bretele de umăr 

sunt ușor ajustabile și dotate cu pernuțe 

astfel încât să garanteze comfortul purtării 

ghiozdanului zi de zi.

ErgonoMIE 

Conține compartimente 

inteligent fabricate care 

ajută copii să își organizeze 

rechizitele școlare. Cărțile 

și caietele de toate dimen-

siunile încap în ghiozdan. 

Buzunarele laterale pot fi 

ușor transformate pentru a 

ține sticle de apă prin pla-

sarea coperta buzunarului 

în spatele sticlei (capacitate 

până în 0.7 litri).

Întăririle pe toate părțile 

ghiozdanului si fondul puter-

nic asigură stabilitate și re-

zistență. Partea de fond con-

tine 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.

Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar și 

pe întuneric: bandele reflec-

torizante atent poziționate 

pe toate părțile ghiozdanului, 

un lacăt de metal puternic și 

dotat cu sistemul easy-lock 

și elemente reflectorizante 

conferă vizibilitate și pe timp 

de noapte.

CoMPArtIMEntE 
IntErIoArE sPAțIoAsE durABILItAtE sIgurAnță 

Până în 
0.7 litri

Extra dimensiuni



sPorTY

404-5

Dreams of Butterfly Flower Mania

Girl Power



sPorTY

404-5

Sweet Life

Pinky Unicorn Pussycat



Knight

sPorTY

404-5

Dinosaurus

Racing

Mountain Wolf



sPorTY

404-5

Treasure Island

Red-Blue Football Speed Hunter



Vârsta recomandată 

dimensiuni 

Extra

Volum

1040-1100 g 

Poliester,
impermeabil 

2 ani

misTEr & missY

405-30

6-10 
 

Î 37 Lu 32 Lă 19 cm 
 

Breloc reflectorizant 

20 L

greutate 

Material

garanție

Prezintă compartimente inteligent divizate care ajută copii 

să își organizeze rechizitele școlare. Cele două compar-

timente largi și buzunarul de mărime medie dotat cu fer-

moar oferă spațiu destul pentru depozitare. Cărțile și caie-

tele de toate dimensiunile încap perfect în ghiozdan. Acest 

ghiozdan conține și un buzunar frontal expandabil care 

oferă spațiu de depozitare în plus. Sticle de apă (până în 0.7 

litri), umbrele și obiecte de dimensiuni asemanătoare pot fi 

ținute în buzunarele laterale care sunt dotate cu fermoare.

ușor șI rEzIstEnt

Acest model prezintă un nou sistem ger-

man de blocare pe nume Fidlock. Da-

torită magneților puternici, lacătul poate 

fi deschis cu ușurință prin întoarcere pe 

jumătate și se închide automat la loc. O 

combinație perfectă între funcționalitate, 

siguranță și distracție. Copii vor fi încântați!

sIstEM nou dE BLoCArE 
MAgnEtIzAt

Până în 0.7 
litri

Extra spațios

Imprimeuri Sclipici Broderie Ecuson 
de cauciuc

Cataramă magnetică 
ușor de folosit

+ centură de piept 
complementară



1040-1100 g 

Poliester,
impermeabil 

2 ani

“Am 9 ani, și la școală avem de 
cărat foarte multe rechizite! 

Dar toate încap în acest 
ghiozdan!”  

(Mate)

Întăririle suplimentare pe 

toate părțile și un fond re-

zistent asigură stabilitate 

și durabilitate. Partea de 

fond conține și caracter-

istici adiționale: asigură ca 

ghiozdanul să stea drept în 

orice situație și previne ca 

ghiozdanul să devină murdar.

Forma ergonomica și cap-

tușeala de spate respirabile 

sunt special destinate mini-

malizării discomfortului cauzat 

spatelui copiilor. Bretelele de 

umăr sunt dotate cu căp-

tușeală și sunt ajustabile, astfel 

comfortul zilnic este asigurat. 

Bretelele de piept detașabile 

pot fi achiziționate separat 

pentru a conferi o stabili-

tate crescută a ghiozdanului. 

Recomandat de către Prof. Dr. 

Tamás Mészáros, universitatea 

din Szeged, Ungaria.

Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar 

dacă devine prea intuneric: 

materiale reflectorizante 

atent amplasate pe toate 

părțile ghiozdanului asigură 

vizibilitate crescută pe timp 

de noapte.

durABILItAtE ErgonoMIE sIgurAnță 



Tropical FlamingoHorse Love

misTEr & missY

405-30

Great Love

Butterflies in the Sky

In the Ocean

Magical Star



Super Speed Yellow

misTEr & missY

405-30

Speed

SpaceshipPlayer 10

Firetruck

Dragon



Vârsta recomandată 

6-9

dimensiuni 

Î 37 Lu 30.5 Lă 19 cm

greutate 

955-1060 g

Material

Poliester, impermeabil 

 

garanție

2 ani

Extra

orar

Volum

19 L

ComPACT 

405-41

Acest model prezintă sistemul de 

blocare german Fidlock. Datorită 

magneților puternici, poate fi 

deschis cu o jumătate de rotație 

simplă și se închide automat. 

O combinație perfectă de 

funcționalitate, siguranță și joacă: 

copiilor le va plăcea cu siguranță!

ÎnCHIdErE MAgnEtICă 

Dispune de compartimente interioare di-

vizate inteligent, care îi ajută pe copii să-

și organizeze rechizitele școlare. Există 

trei compartimente separate dedicate 

stocării manualelor și caietelor de toate 

dimensiunile. Două buzunare mai mici 

și un buzunar cu fermoar asigură spațiu 

de stocare suplimentar pentru telefonul 

mobil și obiecte mai mici, precum bilete 

și chei. Capacul superior are suport pen-

tru orar. Buzunarul frontal este conceput 

pentru a stoca penarul sau cutia de 

prânz. Buzunarele laterale cu curele elas-

tice se potrivesc cu sticla de apă (până la 

0,7 L) și umbrelă.

dEPozItArE CoMPACtă

Până la 0,7L

cataramă 
magnetizată 

reflectorizantă

Imprimeuri

Ecuson 
de cauciuc

Sclipici

Strălucește în 
întuneric



Întăririle suplimentare pe 

toate părțile și un fond re-

zistent asigură stabilitate 

și durabilitate. Partea de 

fond conține și caracter-

istici adiționale: asigură ca 

ghiozdanul să stea drept în 

orice situație și previne ca 

ghiozdanul să devină murdar.

Forma ergonomică și căp-

tușeala respirabilă spate asig-

ura ca presiunea asupra spa-

telui copiilor este minimizată. 

Curelele de umăr sunt bine 

amortizate și reglabile, astfel 

de comfortul și uzura de zi 

cu zi este asigurată. O curea 

de piept este adăugată ca să 

asigure o distribuție optimă 

a sarcinii. Acest caracteristic 

este deosebit de important 

când mergeți cu bicicleta 

sau alergați.

Cu ghiozdanul Belmil sigu-

ranța este garantată chiar 

dacă devine prea întuneric: 

materialele reflectorizate 

amplasate cu atenție pe toate 

părțile asigură o vizibilitate 

ridicată noaptea.

durABILItAtE ErgonoMIE sIgurAnță

“ Vreau această geantă mamă! 
Iubesc caii! Îmi aduc aminte 

de calul meu, Silver.“
(Mia)



Little Friend, Puppy

ComPACT 

405-41

Animal Forest-Foxy Butterfly Jeans

Dancing

Dolphin

Horse Purple



ComPACT 

405-41

Flamingo ParadiseKoala

Pussycat Love Trendy Love



ComPACT 

405-41

Motocross Play Football

Space Street Racing

Police Car Shark



ComPACT 

405-41

Wild Jaguar Wolf

World of Dinosaurs



Cool BAG

405-42

Vârsta recomandată 

6-10

dimensiuni 

Î 36 Lu 31 Lă 23 cm

greutate 

1130-1220 g 

Material

Poliester, impermeabil 

garanție

2 ani

Volum

19 L

Paiete Imprimeuri

Ecuson 
de cauciuc

Sclipici

Strălucește în 
întuneric



Are o curea de piept și o 

centură de șold asigurând 

această încărcare este stabili-

zată corespunzător pe spatele 

copiilor Este mai ales important 

atunci când mergeți cu bicicle-

ta sau la alergare. Dacă centura 

de șold nu este folosită, poate fi 

îndepărtată cu ușurință oricând.

ErgonoMIE

„Cool Bag” prezintă funcția 

Blocare germană Fidlock 

sistem. Mulțumită acelor 

puternici magneți, poate fi 

deschis cu o jumătate 

simplă de viraj și se închide 

automat. Perfecta com-

binație de funcționalitate, 

siguranță și joacă: copii sigur 

o vor iubi.

sIstEM MAgnEtIC 
dE InCHIdErE nou

Compartimentele interioare 

împărțite inteligent îi ajută 

pe copii să-și organizeze 

rechizitele școlare. Există 

compartimente separate 

dedicate manualelor și cai-

etelor de toate dimensiunile. 

Două buzunare cu fermoar 

ajută la depozitarea articolelor 

mai mici, cum ar fi bilete și 

chei, ușor și în siguranță. De 

asemenea, este adăugat un 

suport de telefon mobil. Are 

spațiu suplimentar pentru de-

pozitarea penarului. Buzunarul 

frontal servește acces la cutia 

de prânz. Buzunarele laterale 

pot găzdui sticlă de apă (până 

la 0,7 L) și umbrelă.

CoMPrAtIMEntE 
IntErIoArE sPAtIoAsE

până la 0,7 L

cutie 
pentru prânz

centura de șold 

detaşabilă

ușor de deschis

Ușor de 
organizat!



Cool BAG

405-42

Blue Riding Horse Jeans Heart

Purple Butterfly Shine Like a Star

Magical World Patch Mania



Cool BAG

405-42

Dino

Racing Sport

Reptile

Robotics Soccer Sport

Pirates



sPEEDY

338-35

Vârsta recomandată 

dimensiuni 

greutate 

Material

garanție

Volum

6-9 
 

Î 40 Lu 27 Lă  22 cm 
 

700-730 g 
 

Poliester, impermeabil 
 

1 ani 
 

22 L

Imprimeuri

Sclipici

ștras

Ecuson de 
cauciuc

„Speedy” cântărește doar 700-730 

g și este confecționat din materi-

ale de înaltă calitate, puternice și 

impermeabile. Acest model poate 

fi o alegere bună pentru școală, 

călătorii și activități în aer liber.

PEntru şCoALă & 
CăLătorII

Armături din toate părțile și cele 

patru butoane puternice de pe 

partea de jos îmbunătățesc sta-

bilitatea și durabilitate.

durABILItAtE

Până la 0,7 L

suport orar și amplu 
spațiu mai amplu 
pentru depozitare



“ Cea mai bună prietenă 
mi l-a dat să-mi amintesc 

mereu de ea. Ea locuiește 
departe de mine.”  

(Janka)

Dispune de compartimente 

inteligent împărțite care ajută 

copiii să-și organizeze  provi-

ziile școlare. Toate mărim-

ile caietelor și cărților se 

potrivesc perfect. Sticla de 

apă poate fi ușor stocată în 

buzunare laterale.

Forma ergonomică și căp-

tușeala respirabilă spate ajută 

ca presiunea asupra spatelui 

copiilor spatele să fie 

minimalizat. Reglabile, bretele 

amortizate îmbunătățesc 

comfortul de zi cu zi.

Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar 

dacă devine prea întunecat: 

elementele reflectorizante 

plasate cu atenție pe toate 

părțile asigura vizibilitate 

mare noaptea.

CoMPArtIMEntE 
IntErIoArE

CoMfort sIgurAnță



sPEEDY

338-35

Ready, Set, Go Robot

Brick It Live for Football

Working Blue Dino



Purple Love

sPEEDY

338-35

Pink Flowers

My Butterfly

Pinky Owl

Cute Kitten



THE sPACioUs

338-49

Vârsta recomandată 

7-12 

dimensiuni 

Î 41.5 Lu 26 Lă 18 cm

greutate

1000-1100 g

Material

Poliester, impermeabil 

garanție

1 ani

Volum

21 L

Sclipici

Elemente 
reflectorizante

Imprimeuri



Cu ghiozdanele Belmil sigu-

ranța este garantată chiar dacă 

devine prea întunecat: ele-

mentele reflectorizante plasate 

cu atenție pe toate părțile asig-

ura vizibilitate mare noaptea.

sIgurAnță

Dispune de compartimente 

inteligent împărțite care ajută 

copiii să își organizează provi-

ziile școlare. Toate dimensi-

unile caietelor și cărților se 

potrivesc perfect.

Sticlele de apă poate fi ușor 

stocate în buzunarele laterale 

(până la 0,7 L)

CoMPArtIMEntE 
IntELIgEnt dIVIzAtE

Forma ergonomică și căp-

tușeala respirabilă spate 

ajută ca presiunea asupra 

spatelui copiilor spatele să fie 

minimalizat. Reglabile, bretele 

amortizate îmbunătățiesc 

comfortul de zi cu zi.

CoMfort

CUREA DE PIEPT PENTRU STABILIZAREA SARCINII

Până la 0,7 L

COMPARTIMENTE 
INTELIGENT 

DIVIZATE



THE sPACioUs

338-49

Air Captains

Science Time to Win

Gamer Geometric



THE sPACioUs

338-49

Tropical

Lets GoJeans Lining

Tropical Pinapple

FlowerStar



sET TrAvEl

338-77 
Convertible Pack

221 
Duffel bag

2205 
Maxi Duffel bag

305-20
Lunch bag



Datorită construcției trolerului de-
tașabil, acest model este super 
ușor,cântărind doar aproximativ 860-
930 g, eliminând astfel povara inutilă 
pe spatele copiilor atunci când este 
folosit ca rucsac. Geanta poate fi fixată 
cu ușurință pe construcția trolerului cu 
două catarame pe fond.

ruCsACuL dE CăLătorIE 
suPEr LIgHt trAVEL

CoNvErTiBlE

PACK

338-77

troler detașabil -

rucsac super ușor

Vârsta utilizatorului

dimensiuni

Volum

6+ 

Î 41 Lu 30 Lă 19 cm 

17 L

 Material  

greutate

Mărime

Poliester, impermeabil

860-930 g

Dimensiune geantă * 
* (Verificați condițiile pentru fiecare 
companie aeriană)

sau poartă-l 
ca rucsac

folosește-l ca 
geantă pentru troler 

pentru călătorii

compartiment 
căptușit pentru laptop

Are 2 compartimente mari și 2 de di-
mensiuni medii. Un compartiment 

căptușit pentru laptop oferă protecție 
laptopului. Buzunarele laterale pot 

găzdui sticle de apă (până la 0,7 L) și 
umbrele. Buzunarele frontale de di-

mensiuni medii sunt perfecte pentru 
depozitarea cutiei de prânz și a 

penarului.

CoMPArtAMEntE IntELIgEntE

rucsac    /    troler



depozitați-vă pantofii 

într-un compartiment 

separat cu un flux 

de aer adecvat

Cel mai mare compartiment oferă 
spațiu suficient pentru depozitare. În 
plus, există un buzunar interior mai mic 
cu fermoar pentru a stoca în siguranță 
cheile sau documentele. Un compar-
timent de pantofi cu plasă pe lateral 
asigură un flux de aer adecvat. Pe par-
tea cealaltă, există un alt buzunar 
mai mic.

CoMPArtIMEntE IntErnE MArI

mAXi  

DUFFEl BAG

2205

7+ 

Î  27 Lu 48 Lă 20 cm

23 L

Poliester, impermeabil

600-650 g 

Dimensiune geantă * 
* (Verificați condițiile pentru fiecare 
companie aeriană)

Această geantă de voiaj poate fi 
purtată pe spate datorită bretele-
lor lungi, căptușite. Dimensiunea 

curelei poate fi ușor ajustată pen-
tru o potrivire comfortabilă. Mai 

mult, poate fi folosit și ca 
rucsac de umăr.

o gEAntă VErsAtILă dE VoIAJ

rucsac     /    geantă voiaj

Vârsta utilizatorului

dimensiuni

Volum

 Material  

greutate

Mărime

dimensiuni



Poliester, impermeabil

600-650 g 

Dimensiune geantă * 
* (Verificați condițiile pentru fiecare 
companie aeriană)

Geanta Belmil de voiaj este tovarășul perfect pentru 
activități sportive și călătorii. Este fabricată din mate-
riale impermeabile de înaltă calitate. Are două com-
partimente separate. Cel mai mare oferă o mulțime 
de locuri pentru haine, prosoape și alte articole. Cea 
mai mică asigură depozitare separată pentru încălță-
minte. Are două mânere și o curea de umăr regla-
bilă și detașabilă.

duffEL BAg

DUFFEl BAG

221

Vârsta utilizatorului

dimensiuni

Volum

7+

Î 21 Lu 38 Lă 19 cm 

13 L

 Material  

greutate

Mărime

Poliester, impermeabil

290-340 g 

Dimensiune geantă * 
* (Verificați condițiile pentru fiecare 
companie aeriană)

compartiment separat 
pentru depozitarea 
cutiei de prânz și 

a sticlei de apă

rucsac de umăr    /    geantă voiaj

curea detașabilă - lungime totală cca. 1 m



Această cutie compactă de prânz 
Belmil este însoțitoarea perfectă 
pentru păstrarea alimentelor și bău-
turilor proaspete datorită căptușelii 
sale termoizolate. Poate fi purtată 
comfortabil în mâini sau pe umeri.

CutIE dE Prânz CoMPACtă

lUNCH BAG

305-20

Vârsta utilizatorului

dimensiuni

6+

Î  13 Lu 25 Lă 15 cm 

 Material  

greutate

Poliester, căptușeală 
termică
270-275 g

curea detașabilă - lungime totală cca. 1 m

căptușeală termică pentru 
mâncare și băuturi proaspetecutie compactă de prânz pentru 

școală, călătorii și 
în aer liber





TrAvEl sET

Butterfly Jeans

Flower Mania



TrAvEl sET

Shine Like a Star

Unicorn Dreams



TrAvEl sET

Pirates

Street Racing



TrAvEl sET

Player

Shark



Vârsta utilizatorului

6+

dimensiuni

  45.5 Lu 33 Lă 21 cm

greutate

1320-1400 g

Material

Poliester, 

impermeabil

Volum

15 L

Sclipici

Elemente 
reflectorizante

Imprimeuri

milEs BUDDY

338-76



Până la 0,7L

Miles Bag este un tovarăș perfect pentru călătorii: greutate 
ușoară, compactă și durabilă. Fabricat cu roți durabile, telescop 
din aluminiu și fond durabil. Telescopul oferă două setări de 
înălțime: 66 cm și 78 cm, potriviți astfel înălțimii copiilor.

BuddY MILEs - 
gEAntA troLEr uşoAră

telescop secret

buzunar frontal 
spațios

6
6

 c
m

78
 c

m

fond consolidat 
și roți durabile



milEs BUDDY

338-76

Elegant Floral

Horse Mermaid



milEs BUDDY

338-76

Dino Triceratops Robotics

Speed Racing Super Speed



7+ 
 

Î 47 Lu 33 Lă 20 cm 

1900 g 

Poliester, impermeabil 

1 ani

25 L

Vârsta utilizatorului

dimensiuni

greutate

Material

garanție

Volume

EAsY Go

338-45



Easy go ”este conceput pentru a fi un tovarăș 

fidel în viața de zi cu zi. Indiferent dacă este la 

școală, la sală sau în timpul călătoriilor, acest 

model se potriveșTE perfect proprietarului său. 

Poate fi folosit ca troler sau transformat rapid 

într-un rucsac. Acest tip de versatilitate face ca 

această geantă să fie o alegere excelentă pen-

tru toți acei activi fizic care au nevoie să poarte 

lucruri voluminoase sau echipament sportiv.

funCțIonALItAtE LA nIVEL ÎnALt: 2-In-1

Armăturile din fiecare parte, par-

tea inferioară puternică, mânerul 

de înaltă calitate și roțile din 

silicon sunt perfecte pentru a 

îmbunătăți stabilitatea și durabil-

itatea. Fabricat din materiale de 

înaltă calitate, rezistente și imper-

meabile. Se adaugă capace de 

murdărie pe roți pentru a împied-

ica purtătorul să se murdărească 

atunci când este folosit ca rucsac.

durABILItAtE

Compartimente mari și căptușite 

pentru laptop și toate dimensiu-

nile de caiete și cărți. Buzunarele 

laterale pot fi utilizate pentru apă 

sticlă și umbrelă. Buzunare inte-

rioare cu fermoar și plasa permit 

ușor organizarea articolelor de zi 

cu zi, cum ar fi cheile, biletele de 

autobuz, pixuri, pașaport, calcu-

lator și caiete.

CoMPArtIMEntE 
IntELIgEnt dIVIzAtE

UTILIZAȚI-L CA TORLER 

PENTRU CĂLĂTORII

SAU POARTĂ-L CA 
UN RUCSAC

TELESCOP CU DOUĂ Setări de înălțime

FOND DURABIL CU 
ROȚI DE SILICON



Magical Elegant Flower

Ballerina

EAsY Go

338-45

Love to Dance

Tropical Flamingo



Soccer

Graffiti Planets

World Map

EAsY Go

338-45

Shark



PrEZENTArE DE ColECȚiE

nr. Articol / 
nume model

Imagine Vârstă scop Mărime greutate

6-8 Şcoală 36x28x19 cm 750-800 g405-33 / 
Mini-Fit

6-9 Şcoală 36x32x19 cm 860-950 g403-13 / 
Classy

garanție

2 ani

2 ani

6-9 Şcoală 37x30.5x19 cm 955-1060 g405-41 / 
Compact

2 ani

6-10 Şcoală 37x31x17 cm 1085-1100 g404-20 /  
Customize-me

2 ani

6-10 Şcoală 36x31x23 cm 1130-1220 g405-42 /  
Cool Bag

2 ani

6-10 Şcoală 37x32x19 cm 1040-1100 g405-30 /  
Mister & Missy

2 ani

6-10 Şcoală 38x32x21 cm 950-1030 g404-5/ 
Sporty

2 ani

6-9
Şcoală, Călătorii, 

în aer liber 40x27x22 cm 700-730 g338-35 /  
Speedy

1 ani

Şcoală, Călătorii, 
în aer liber 41.5x26x18 cm 1000-1100 g338-49 /  

The Spacious
1 ani

6+ Şcoală, Călătorii, 
în aer liber

45.5x33x21 cm 1320-1400 g338-76 /
Trolley

/

7+ Şcoală, Călătorii, 
în aer liber

21x38x19 cm 290-340 g221 /  
Duffel Bag

/

6+ Şcoală, Călătorii, 
în aer liber

41x30x19 cm 860-930 g338-77 /  
Convertible pack

/

7+ Şcoală, Călătorii, 
în aer liber

27x48x20 cm 600-650 g2205 /
Maxi Duffel bag

/

7-12

6+
Şcoală, Călătorii, 

în aer liber
13x25x15 cm 1900 g305-20 / 

Lunch bag
/

7+ Şcoală, Călătorii, 
în aer liber

47x33x20 cm 1900 g338-45 /  
Easy Go

1 ani



Închidere nr. de elemente 
reflectorizante

nr. comparti-
mente

fond Curea de piept/ 
Cur. de șold

Elemente 
Complem.

 
Cataramă 5 buc 5 buc Fond de plastic Da / Nu Husă de ploaie

 
Cataramă 7 buc 8 buc Fond de plastic Da / Nu Husă de ploaie, 

Curea de piept

Cataramă 
magnetică

6 buc 9 buc Fond de plastic Da / Nu Husă de ploaie

Cataramă 12 buc 6 buc Fond de plastic Da / Da Husă de ploaie

Cataramă mag-
netică

6 buc 10 buc Fond de plastic Da / Da Husă de ploaie

Cataramă 
magnetică

6 buc 6 buc Fond de plastic Nu / Nu

Cataramă 7 buc 8 buc Fond de plastic Nu / Nu Husă de ploaie

Fermoar 7 buc 5 buc Butoane Nu / Nu

Fermoar 7 buc 16 buc Butoane Da/ Nu Husă de ploaie

Fermoar / 4 buc Roți de silicon Nu / Nu /

Fermoar / 2 buc Material Nu / Nu /

Fermoar / 7 buc Material Nu / Nu /

Fermoar / 4 buc Butoane Nu / Nu /

Fermoar / 2 buc Roți de silicon Nu / Nu /

Fermoar 6 buc 13 buc Roți de silicon Nu / Nu /

nr. Articol / 
nume model

405-33 / 
Mini-Fit

403-13 / 
Classy

405-41 / 
Compact

404-20 /  
Customize-me

405-42 /  
Cool Bag

405-35/ 405-30   
/Mister & Missy

404-5/ 
Sporty

338-35 /  
Speedy

338-49 /  
The Spacious

338-76 /
Trolley

221 /  
Duffel Bag

338-77 /  
Convertible pack

2205 /
Maxi Duffel bag

305-20 / 

338-45 /  
Easy Go

Husă de ploaie, 
Curea de piept

Husă de ploaie, 
Curea de piept



Adresă
Belmil Team Ltd.
Svetozara Miletica 36.
24430 ada, Serbia
Europe

Telefon
+381 24 851 109

Email
info@belmil.com

Website
www.belmil.com

Găsiți-ne pe Facebook

Contact


