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MARKA SPECJALIZUJĄCA
SIĘ W ZAPEWNIANIU
DOSTĘPNYCH INNOWACJI
WYSOKIEJ JAKOŚCI
SPECJALISTOM NA CAŁYM 
ŚWIECIE.
KONCENTRUJEMY SIĘ NA NASZYCH KLIENTACH ZAINSPIROWANI INNOWACJAMI, ABY
POMÓC PROFESJONALNYM UŻYTKOWNIKOM NASZYCH PRODUKTÓW MAKSYMALNIE
WYKORZYSTAĆ CZAS ZWIĘKSZAJĄC WYDAJNOŚĆ. JESTEŚMY WYNALAZCAMI, 
PROJEKTANTAMI, PRODUCENTAMI I PIONIERAMI W PRODUKCJI REWOLUCYJNYCH
NARZĘDZI I AKCESORIÓW. 

PRZEDSTAWIAMY NOWY KATALOG PRODUKTÓW, KTÓRY POKAZUJE JAK NASZE UNIKALNE 
PODEJŚCIE ZAPEWNIA BEZKONKURENCYJNE KORZYŚCI FIRMOM I PRACOWNIKOM. 

Żyjemy w świecie, w którym najnowsze technologie i innowacje 
projektowe zwiększają zwykle cenę produktów. ToughBuilt 
przeciwstawia się jednak temu konwencjonalnemu myśleniu. 
Staramy się zapewniać przystępne cenowo innowacje.
Uważamy, że przełomowe produkty, które pomagają 
profesjonalnym użytkownikom pracować lepiej, mądrzej i
szybciej, powinny być dla nich dostępne. Nasze produkty to
najlepsze na rynku, inteligentne, przemyślane i dobrze
przebadane wzory bez wygórowanych cen.

Siła marki ToughBuilt jest nie do przecenienia.
Na dobrze rozwiniętym i ugruntowanym rynku narzędzi i akcesoriów,
gdzie wiele produktów może wydawać się niezróżnicowanych,
marka ToughBuilt zdecydowanie się wyróżnia. Stała się
międzynarodowym synonimem innowacyjności i jakości
za cenę, która nie jest zaporowa. Siła naszej marki i jej wysokie 
uznanie wśród profesjonalnych użytkowników umożliwia naszym 
dystrybutorom zwiększenie sprzedaży i wysokości swojej marży. 
Ostatecznie Toughbuilt to synonim wysokiej jakości.

Marka ToughBuilt cieszy się wyjątkowym poziomem lojalności 
wśród profesjonalnych użytkowników na całym świecie. Nasze 
produkty przynajmniej częściowo zawdzięczają swoją
popularność swojej wyjątkowej jakości. Wszystkie nasze
narzędzia i akcesoria są projektowane i opracowywane w
Stanach Zjednocznonych, zanim zostaną wyprodukowane zgod-
nie z jednym z najbardziej rygorystycznych standardów zapewnie-
nia jakości dostępnych obecnie na rynku. Dzięki obsesyjnemu  
podejściu do jakości większość naszych produktów jest 
standardowo objęta dwuletnią gwarancją, która może być 
dodatkowo rozszerzona na 25 lat po zarejestrowaniu zakupu  
przez klienta, co jest wiodącym w branży rozwiązaniem.

INNOWACJA TOUGHBUILT

MARKA TOUGHBUILT

JAKOŚĆ GWARANTOWANA 
PRZEZ TOUGHBUILT
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LIDER KATEGORII
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SZYBKI I PROSTY MONTAŻ
SZYBKI MONTAŻ. SOLIDNY. 
NIEZAWODNY. BEZPIECZNY.

PODPORY  
45 X 95MM

I 95 X 95MM 
DO PRZEKSZTAŁ-
CENIA W STÓŁ 
ROBOCZY

WYTRZYMAŁA
POWŁOKA PROSZKOWA 
OCYNKOWANA

NOGI O REGULOWANEJ 
WYSOKOŚCI

KONSTRUKCJA 
ZE 100%
STALI NIERDZEWNEJ

ŁATWO SKŁADAJĄ SIĘ
DO KOMPAKTOWEGO 
ROZMIARU

KOŁKI
PODTRZYMUJĄCE
MATERIAŁ

SOLIDNE
ODCHYLANE STOPKI

WSPORNIKI DO CIĘCIA
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TB-C550-2
Kod EAN: 1210001300224 
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 113 cm x 24,5 cm x 18,5 cm
Waga opakowania: 11,90 kg

TB-C300-2
Kod EAN: 1210001300217 
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 98 cm x 23 cm x 14 cm
Waga opakowania: 10,10 kg

- Konstrukcja w 100% ze stali
- Nośność każdego stołu 498 kg, para 998 kg
- Powierzchnie kryte powłoką proszkową i ocynkowane
- Uchwyt ułatwiający przenoszenie

KOZIOŁ C300
TB-C300-2 (2 w opakowaniu)

- Konstrukcja w 100% ze stali
- Podpory 45 x 95mm tworzą solidny stół roboczy
- Nośność każdego stołu 498 kg, para 998 kg
- Kołki podtrzymujące materiał
- Odchylane stopki
- Powierzchnie kryte powłoką proszkową i ocynkowane
- Uchwyt ułatwiający przenoszenie

KOZIOŁ / STÓŁ ROBOCZY C550
TB-C550-2 (2 w opakowaniu)

TB-C700-2
Kod EAN: 1210001300248 
Ilość w opakowaniu: 1
Wymiary opakowania: 108 cm x 33 cm x 19,2 cm 
Waga opakowania: 20,9 kg

TB-C650-2
Kod EAN: 1210001300231 
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 115,5 cm x 26,5 cm x 21,5 cm 
Waga opakowania: 17,5 kg

- Konstrukcja w 100% ze stali
- Podpory 45 x 95mm tworzą solidny stół roboczy
- Nośność każdego stołu - 590 kg, para - 1180 kg
- Nogi o regulowanej wysokości
- Kołki podtrzymujące materiał
- Odchylane stopki
- Powierzchnie kryte powłoką proszkową i ocynkowane
- Uchwyt ułatwiający przenoszenie

KOZIOŁ / STÓŁ ROBOCZY C650
TB-C650-2 (2 w opakowaniu)

- Konstrukcja w 100% ze stali
- Stół roboczy
- Podpory 45 x 95mm i 95 x 95mm dostosowujące się do różnych rozmiarów drewna
- Nośność każdego stołu - 590 kg, para - 1180 kg
- Regulowana wysokość nóg i odchylane stopki
- Kołki do podtrzymywania ciętego materiału
- Powierzchnie kryte powłoką proszkową i ocynkowane
- Uchwyt ułatwiający przenoszenie

KOZIOŁ / STÓŁ ROBOCZY C700
TB-C700-2 (2 w opakowaniu)
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- Szybkie rozkładanie - wystarczy nacisnąć i pociągnąć,  
aby rozłożyć lub złożyć

- Wytrzymuje równomierne obciążenie do 454 kg 
- Można złożyć do przechowywania za pomocą rączki 
- Inteligentna powierzchnia podziałka umożliwiająca szybkie pomiary
- Multiple clamping points
- Możliwość zawieszenia torby cliptech® na każdym z rogów
- 1 x w zestawie uchwyt cliptech®

EAN Code: 1210001301863
Case Quantity: 1 
Case Dimensions: 65 cm x 14 cm x 90 cm
Case Weight: 16.2kg

STÓŁ ROBOCZY QUICKSET
TB-WB700

SZYBKIE ROZKŁADANIE
NACIŚNIJ PRZYCISK, 
ABY ODBLOKOWAĆ1 POCIĄGNIJ RĄCZKĘ, 

ABY WYSUNĄĆ NÓŻKI2
NOWOŚĆ

STÓŁ  
ROBOCZY  
QUICKSET
OPRACOWANY Z MYŚLĄ  
O ŁATWYM STWORZENIU  
SOLIDNEGO, PRAKTYCZNEGO 
MIEJSCA PRACY W NIEMAL KAŻDYM 
MIEJSCU I W CIĄGU KILKU SEKUND

1 X W ZESTAWIE UCHWYT CLIPTECH®

TORBA POZA ZESTAWEM
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STOJAK DO PIŁY UKOSOWEJ QUICKSET
UNIWERSALNE STOJAKI WYSOKIEJ JAKOŚCI DO PIŁY UKOSOWEJ

Kod EAN: 1210001300903
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 143,5 cm x 26 cm x 58,5 cm
Waga opakowania: 27,50 kg

UNIWERSALNY STOJAK DO PIŁY
UKOSOWEJ QUICKSET 

TM 
TB-S600

STALOWA RAMA RUROWA 
O GRUBOŚCI 6cm Z 
POWŁOKĄ PROSZKOWĄ

SZYBKIE OTWIERANIE
ZAMKI KRZYWKOWE

PODPORA MATERIAŁU DŁUGOŚCI 3M
NAJWIĘKSZA DŁUGOŚĆ ROZŁOŻENIA W 
KATEGORII

UNIWERSALNIE KOMPATYBILNY
z piłami ukosowymi większości producentów

ŁATWE SKŁADANIE
z dołączoną piłą lub bez niej dla łatwego transportu

WYDŁUŻANA PODPORA MATERIAŁU
DO DŁUGOŚCI 3M

to największa wartość w przypadku stojaków na piłę
ukosową typu „Gravity”

- Stabilne kółka o średnicy 22cm z gumowymi   
   oponami umożliwiają przesuwanie urządzenia po    
   nierównej powierzchni, są stabilne i nie ulegają przebiciu
- Rama rurowa o grubości 6cm stanowi bardzo
   wytrzymałą konstrukcję
- Pojemnik na części zapasowe
- Szybko otwierane wsporniki montażowe dla narzędzi
   umożliwiają użycie piły poza stojakiem przy wykorzystaniu
   płaskiej podstawy
- Łatwe w użyciu i wytrzymałe blokady skrętne wsporników  
   montażowych na narzędzia
- Ograniczniki z lewej i prawej strony.

- Zamki krzywkowe można obsługiwać jedną ręką do rozsuwania
   podpórki materiału
- Zwalnianie blokady pedałem nożnym nie zajmuje rąk
- Stopki z możliwością regulacji zapewniają stabilność i bezpieczną
   pozycję urządzenia
- Wielopozycyjne uchwyty do przenoszenia
- Wytrzymała konstrukcja stalowa zapewnia odpowiednie podparcie.
- Repozycjonowalne podpory 25cm zapewniają dodatkowe  
   wsparcie cięższym i dłuższym materiałom
- Bez piły ukosowej w zestawie
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- Kompatybilny z piłami ukosowymi większości producentów
- 2 podpory robocze wydłużają się do długości 195cm
- Stabilne kółka o średnicy 21cm z gumowymi oponami umożliwiają
   przesuwanie urządzenia po nierównej powierzchni.  Poza tym nie ulegają przebiciu
- Szybko otwierane wsporniki montażowe dla narzędzi umożliwiają
   użycie piły poza stojakiem przy wykorzystaniu płaskiej podstawy
- Łatwe w użyciu i wytrzymałe blokady skrętne wsporników  montażowych na narzędzia
- Ograniczniki z lewej i prawej strony
- Podpory na materiał umożliwiają proste i bezpieczne utrzymanie
   materiału ponad podłożem
- Zamki krzywkowe na przedłużki podtrzymujące materiał można
  obsługiwać jedną ręką
- Belka poprzeczna o grubości 6cm stanowi bardzo wytrzymałą konstrukcję
- Dzięki szybko zwalnianej blokadzie nóżek urządzenie można łatwo złożyć i rozłożyć
- Bez piły ukosowej w zestawie

Kod EAN: 1210001300880
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 102 cm x 27,5 cm x 34 cm
Waga opakowania: 19,75 kg

UNIWERSALNY STOJAK WYSOKIEJ JAKOŚCI DO 
PIŁY UKOSOWEJ 195CM
TB-S510

- Kompatybilne z piłami ukosowymi większości producentów
- Łatwe w użyciu i wytrzymałe blokady skrętne wsporników
   montażowych na narzędzia
- Łatwy montaż i demontaż piły na stojaku ToughBuilt
- Plastikowe stópki umożliwiają użycie piły poza stojakiem przy
   wykorzystaniu płaskiej podstawy
- Należy Stosować wsporniki montażowe z różnymi narzędziami  
   warsztatowymi i umieszczać je łatwo na stojaku na piłę ToughBuilt
   w zależności od zadania
- Wytrzymała konstrukcja stalowa zapewnia odpowiednie podparcie
- Bez piły ukosowej w zestawie

UNIWERSALNE WSPORNIKI
MONTAŻOWE DLA NARZĘDZI
TB-S250

Kod EAN: 1210001300873
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 67 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 10,60 kg
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Maksymalne obciążenie: 60 kg

- Głowica rolkowa w kształcie litery V podtrzymuje rury w
   pozycji centralnej podczas ich cięcia.
- Szybka regulacja wysokości w zakresie od 76,9 do 118,3cm
- Możliwość składania na płasko dla łatwiejszego przechowywania
- Rolki ze stali ocynkowanej zapewniają odpowiednie
   podtrzymanie i płynność ruchu
- Rama rurowa o grubości 5cm stanowi bardzo
   wytrzymałą konstrukcję
- Stopki z możliwością regulacji zapewniają
   stabilność i bezpieczną pozycję urządzenia
- Wytrzymała konstrukcja stalowa zapewnia
   odpowiednie podparcie.

Kod EAN: 1210001300866
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 62,5 cm x 10,5 cm x 20,5 cm
Waga opakowania: 5,58 kg

STOJAK ROLKOWY V
TB-S220

Maksymalne obciążenie: 60 kg

- Regulacja głowicy 3 w 1 umożliwia zastosowanie z łożyskami  
   kulkowymi, rolkami lub płytkami przesuwnymi
- Szybka regulacja wysokości w zakresie od 69,3 do 111,5cm
- Możliwość składania na płasko dla łatwiejszego
   przechowywania
- Rolki ze stali ocynkowanej zapewniają odpowiednie
   podtrzymanie i płynność ruchu
- Rama rurowa o grubości 5cm stanowi
   bardzo wytrzymałą konstrukcję
- Stopki z możliwością regulacji zapewniają
   stabilność i bezpieczną pozycję urządzenia
- Wytrzymała konstrukcja stalowa
   zapewnia odpowiednie podparcie

Kod EAN: 1210001300859
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 64,5 cm x 12,5 cm x 13,5 cm
Waga opakowania: 5,42 kg

STOJAK ROLKOWY 3 W 1
TB-S210

Maksymalne obciążenie: 60 kg

- Szybka regulacja wysokości w zakresie od 67,5 do 108,9cm
- Możliwość składania na płasko dla łatwiejszego przechowywania
- Rolki ze stali ocynkowanej zapewniają odpowiednie podtrzymanie  
   i płynność ruchu
- Rama rurowa o grubości 5cm stanowi bardzo wytrzymałą   
   konstrukcję
- Stopki z możliwością regulacji zapewniają stabilność i bezpieczną   
   pozycję urządzenia
- Wytrzymała konstrukcja stalowa zapewnia
   odpowiednie podparcie.

Kod EAN: 1210001300842
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 64,5 m x 12,5 cm x 13,5 cm
Waga opakowania: 4,50 kg

STOJAK ROLKOWY
TB-S200

STOJAK ROLKOWY
UNIWERSALNY WZÓR
DO PODPIERANIA I PRZESUWANIA
DUŻYCH I CIĘŻKICH MATERIAŁÓW
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KOMPATYBILNE TYLKO  
Z OSTRZAMI TOUGHBUILT®

JEDNO OSTRZE
DO WIELU ZADAŃ
PŁYNNIE PRZEKSZTAŁCA SIĘ
Z NOŻA WIELOFUNKCYJNEGO
W SKROBACZKĘ

Przedstawiamy nowy WIELOFUNKCYJNY NÓŻ SKROBAK 
wykorzystujący unikalną technologię wysuwanego ostrza, która
przemieszcza pojedyncze ostrze z pozycji pionowej na poziomą
jednym przesunięciem kciuka. Jedno ostrze, dwa narzędzia.

Jest to nie tylko ostrze. To ToughBuilt 
®

NÓŻ
WIELOFUNKCYJNY1 NATYCHMIASTOWA

ZMIANA2 NARZĘDZIE
 DO SKROBANIA3 INNOWACYJNY MECHANIZM 

SZYBKIEJ ZMIANY
Opatentowany mechanizm zmiany pozwala na szybkie
przejście od noża wielofunkcyjnego do skrobaczki dzięki
jednemu przesunięciu kciuka z wykorzystaniem
uniwersalnych ostrzy najwyższej jakości

Usuwa farbę, kit, klej i etykiety z okien, 
luster, płytek i wielu innych powierzchni
z wykorzystaniem trybu skrobaczki

OSTRZA, KTÓRE SĄ
INDYWIDUALIZOWANE  
W ZALEŻNOŚCI OD  
POTRZEB 

- Uniwersalne ostrza, które pasują do  
standardowych noży wielofunkcyjnych

- Precyzyjnie szlifowane ostrze węglowe  
zapewnia precyzyjne, dokładne cięcia

- Przeznaczony do długotrwałego użycia
- Prosta krawędź
Kod EAN: 1210001301313
Ilość w opakowaniu: 72 
Wymiary opakowania: 23,5 cm x 23 cm x 27,5 cm
Waga opakowania: 9,70 kg

OSTRZA NOŻY  
WIELOFUNKCYJNYCH - 30 SZT.
TB-H4S30-80

Opatentowany mechanizm zmiany pozwala na 
szybkie przejście od noża wielofunkcyjnego do 
skrobaczki dzięki jednemu przesunięciu kciuka
- Wygodne gumowe uchwyty
- Otwieracz do puszek z farbą
- Pętla do przenoszenia
- Kompatybilny wyłącznie z ostrzami ToughBuilt®

- Zawiera 5 ostrzy

Kod EAN: 1210001301269
Ilość w opakowaniu: 48 
Wymiary opakowania: 53,5 cm x 31 cm x 35 cm
Waga opakowania: 13,4 kg

TB-H4S5-01
SKROBAK

3 OPAKOWANIA
10 OSTRZY

NÓŻ  
ROBOCZY

SKROBACZKA
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- Opatentowany mechanizm szybkiego ładowania ostrzy pozwala  
załadować pakiet ostrzy jednym naciśnięciem przycisku

- Ostrze użytkowe x 1 magazynek z 5 ostrzami 
- Ostrze hakowe x 1 magazynek z 5 ostrzami 
- Każdy magazynek zawiera 5 dwustronnych ostrzy jednorazowych 
- Wysuwany magazynek 

Kod EAN: 1210001301276
Ilość w opakowaniu: 6/48 
Wymiary opakowania: 35cm x 33cm x 37cm
Waga opakowania: 16kg

NÓŻ WIELOFUNKCYJNY Z WYMIENNYMI WKŁADAMI  
+  2 MAGAZYNKI NA OSTRZA
TB-H4S2-03

- Szybka zmiana ostrzy
- Samoładowanie 5 ostrzy
- Łatwe otwieranie
- Utwardzana ocynkowana obudowa
- Miękka w dotyku rękojeść gumowa

Kod EAN: 1210001301887
Ilość w opakowaniu: 6/48 
Wymiary opakowania: 60.5cm x 50.5cm x 59.5cm
Waga opakowania: 30.71kg

2-PAK AUTOMATYCZNIE ŁADOWANYCH NOŻY ROBOCZYCH   
+ 50 OSTRZY
TB-H4S52-20

Ostrze użytkowe  Ostrze hakowe 

ZAPAS OSTRZY
Możliwość automatycznego załadowania do  
5 ostrzy oraz przechowywania do 10 ostrzy w schowku

JEDEN NÓŻ Z 2  
RÓŻNYMI OSTRZAMI

ŁATWE ŁADOWANIE, 
WYSTARCZY  
NACISNĄĆ  
PRZYCISK

SZYBKIE 
SAMOŁADOWANIE

AUTOMATYCZNE 
ŁADOWANIE 5 OSTRZY

PRZECHOWYWANIE  
10 OSTRZY

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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MECHANIZM SPRĘŻYNOWY

- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Ostrze pokryte tytanem zapewnia wytrzymałość
- Wytrzymała osłona z zaczepem dla łatwego przenoszenia
- Ostrze izolacyjne - 15,2cm
- Ergonomiczny, miękka w dotyku rączka z górnym uchwytem
- Pełna głownia dla długotrwałej wytrzymałości
- Otwór na smycz

Kod EAN: 1210001301238
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 64 cm x 41 cm x 17,5 cm
Waga opakowania: 8,80 kg

NÓŻ IZOLACYJNY + OSŁONA
TB-H4S-40-IK-2

- Antypoślizgowy uchwyt dla zwiększonej kontroli
- Stałe ostrze z punktem opadania - 10,1cm
- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Ostrze pokryte tytanem zapewnia wytrzymałość
- Ergonomiczny, miękki w dotyku uchwyt
- Zawiera wytrzymałą osłonę z zaczepem do pasa
- Pełna głownia dla długotrwałej wytrzymałości
- Otwór na smycz

Kod EAN: 1210001301245
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 74 cm x 36 cm x 18,5 cm
Waga opakowania: 9,8 kg

NÓŻ RZEMIEŚLNIKA + OSŁONA
TB-H4S-40-TMK-2

- Składane ostrze Hawkbill 8,2cm
- Zakrzywione ostrze dla łatwego cięcia ciągnionego
- Otwierany jedną ręką poprzez naciśnięcie kciukiem
   trzpienia lub przesunięcie
- Zintegrowane narzędzie do spłaszczania/podważania
- Ostrze pokryte tytanem zapewnia wytrzymałość
- Mechanizm blokujący
- Zaczep do pasa
- Otwór na smycz

Kod EAN: 1210001301252
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 31,5 cm x 30,5 cm x 16,5 cm
Waga opakowania: 4,8 kg

NÓŻ SKŁADANY HAWKBILL
TB-H4-30-HB

POZOSTAJE OSTRY  
2 RAZY DŁUŻEJ
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NOŻYCE DO  
CIĘCIA BLACHY  
NAJWYŻSZEJ  
JAKOŚCI 10 x WIĘCEJ PRZECIĘĆ

Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie
zapewniają do 10 razy więcej przecięć niż zwykłe 
nożyce

2 POZYCJE CIĘCIA DLA 
ŁATWEGO PRZECINANIA I 
KONTROLI
Zgłoszone do opatentowania ergonomiczne uchwyty
umożliwiają dwie pozycje cięcia: uchwyt tylny dla maksymalnego 
nacisku, uchwyt przedni dla maksymalnej kontroli

2

Uchwyt tylny
dla maksymalnego 
nacisku i
zwiększonej siły

Uchwyt przedni
dla maksymalnej
kontroli i
większej precyzji

1

CIĘĆ
30 000
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- Przecinają stal nierdzewną do 22 Ga oraz stal walcowaną na
   zimno do 18 Ga 
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje cięcia: uchwyt tylny     
   dla maksymalnego nacisku oraz uchwyt przedni dla
   maksmalnej kontroli
- Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie zapewniają
   do 10 razy więcej przecięć niż ostrza odlewane
- Idealne do cięć prawostronnych
- Blokowanie możliwe jedną ręką
- Otwór na smycz
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe cięcie

Kod EAN: 1210001301177
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 49 cm x 33,5 cm x 25 cm
Waga opakowania: 11,40 kg

NOŻYCE DO CIĘCIA  
KSZTAŁTOWEGO - PRAWOSTRONNE
TB-H4-60-R

- Przecinają stal nierdzewną do 22 Ga oraz stal walcowaną
   na zimno do 18 Ga 
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje cięcia: uchwyt
   tylny dla maksymalnego nacisku oraz uchwyt przedni dla
   maksymalnej kontroli
- Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie zapewniają
   10 razy więcej przecięć
- Idealne do cięć lewostronnych
- Blokowanie możliwe jedną ręką
- Otwór na smycz
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe cięcie

Kod EAN: 1210001301160
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 49 cm x 33,5 cm x 25 cm
Waga opakowania: 11,40 kg

NOŻYCE DO CIĘCIA  
KSZTAŁTOWEGO - LEWOSTRONNE
TB-H4-60-L

- Przecinają stal nierdzewną do 22 Ga oraz stal walcowaną
   na zimno do 18 Ga 
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje cięcia: uchwyt
   tylny dla maksymalnego nacisku oraz uchwyt przedni dla
   maksymalnej kontroli
- Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie zapewniają
  10 razy więcej przecięć
- Idealne do twardych przecięć 
- Blokowanie możliwe jedną ręką
- Otwór na smycz
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe cięcie

Kod EAN: 1210001301153
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 49 cm x 32,5 cm x 25 cm
Waga opakowania: 10,65 kg

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY TYPU 
BULLDOG
TB-H4-60-B

- Przecinają stal nierdzewną do 22 Ga oraz stal walcowaną na  
   zimno do 18 Ga 
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje cięcia: uchwyt
   tylny dla maksymalnego nacisku oraz uchwyt przedni dla
   maksymalnej kontroli
- Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie zapewniają
   10 razy więcej przecięć
- Ostrza offsetowe utrzymują dłonie z dala od ciętego
   materiału, dlatego są idealne do ciągłych długich cięć i długich  
   cięć lewostronnych
- Blokowanie możliwe jedną ręką - Otwór na smycz
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe cięcie

Kod EAN: 1210001301207
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 49 cm x 35,5cm x 22,5cm
Waga opakowania: 13,77 kg

NOŻYCE OFFSETOWE DO DŁUGICH 
CIĘĆ BLACHY - PROSTE
TB-H4-60-SOL

- Przecinają stal nierdzewną do 22 Ga oraz stal walcowaną
   na zimno do 18 Ga 
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje cięcia: uchwyt
   tylny dla maksymalnego nacisku oraz uchwyt przedni dla
   maksymalnej kontroli
- Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie zapewniają
  10 razy więcej przecięć
- Idealne do długich prostych długich cięć
- Blokowanie możliwe jedną ręką
- Otwór na smycz
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe cięcie

Kod EAN: 1210001301191
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 49 cm x 37,5 cm x 25 cm
Waga opakowania: 13,08 kg

NOŻYCE DO DŁUGICH PROSTYCH 
CIĘĆ BLACHY
TB-H4-60-SL

- Przecinają stal nierdzewną do 22 Ga oraz stal walcowaną
   na zimno do 18 Ga 
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje cięcia: uchwyt
   tylny dla maksymalnego nacisku oraz uchwyt przedni dla
   maksymalnej kontroli
- Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie zapewniają
  10 razy więcej przecięć
- Idealne do prostych cięć
- Blokowanie możliwe jedną ręką
- Otwór na smycz
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe cięcie

Kod EAN: 1210001301184
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 49 cm x 33,5 cm x 25 cm
Waga opakowania: 11,40 kg

NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY
- PROSTE
TB-H4-60-S
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Szczęki zwijają stal 22 Ga oraz stal nierdzewną 24 Ga - Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje: 
uchwyt tylny dla maksymalnego nacisku oraz uchwyt przedni dla maksymalnej kontroli przedni dla 
maksymalnej kontroli - Kuta główka 7,6cm z pojemnością szczęki ¼ – 1¼ cala i oznaczeniami głębo-
kości ¼ cala - Ostrza offsetowe utrzymują dłonie z dala od ciętego materiału, dlatego są idealne do 
ciągłych długich cięć i długich cięć lewostronnych
- Sprzęt do montażu zlicowanego - Blokowanie możliwe jedną ręką -  

Otwór na smycz
- Sprężynowy mechanizm zapewnia szybkie i łatwe zginanie

Kod EAN: 1210001301214
Ilość w opakowaniu: 12 
Wymiary opakowania: 40,5 cm x 33,5 cm x 17 cm
Waga opakowania: 7,03 kg

ZACISKACZ RĄBKA 7,6CM / 3 CALE 
TB-H4-61-S3

- Ergonomiczny uchwyt

Cechy:
- Zgłoszony do opatentowania wzór uchwytu otacza 

kciuk zapewnia najwyższą siłę każdemu przecięciu 
przez cały dzień

- Stal nierdzewna
- Ostrza 12,7cm 
- Konstrukcja z pełną głownią
- Powłoka tytanowa

Kod EAN: 1210001301221
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 56,5 cm x 36 cm x 16,6 cm
Waga opakowania: 7,45 kg

NOŻYCE PRO GRIP 28CM / 11 CALI
TB-H4-70-11

Uchwyt tylny
dla maksymalnej
nacisku i zwiększonej 
siły

Uchwyt przedni
dla maksymalnej
kontroli i
większej precyzji

- Przecinają stal nierdzewną do 22 Ga oraz stal walcowanąna zimno do 18 Ga
- Ergonomiczny uchwyt umożliwia 2 pozycje cięcia: uchwyttylny dla maksymalnego 

nacisku oraz uchwyt przedni dlamaksymalnej kontroli
- Kute ostrza z brzegami utwardzanymi indukcyjnie zapewniają 10 razy więcej przecięć-
- Blokowanie możliwe jedną ręką
- Otwór na smycz
- Mechanizm sprężynowy umożliwia szybkie i łatwe cięcie

Kod EAN: 1210001301900
Ilość w opakowaniu: 6/12
Wymiary opakowania: 36.5cm x 46.5cm x 22.0cm
Waga opakowania: 16kg

3 CZĘŚCIOWY ZESTAW NOŻYC DO CIĘCIA BLACHY
TB-H4S3-60

NOWOŚĆ
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POZIOMICE KIESZONKOWE 
I SKRZYNKOWE
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- Podświetlenie libelli diodą LED ułatwia odczyt
- Precyzyjne frezowanie zwiększa dokładność
- Końcówki amortyzują uderzenia
- Silne magnesy ziem rzadkich zapewniają  

wyjątkową przyczepność
- W zestawie: 2 x bateria AAA

MAGNETYCZNA POZIOMICA  
PODŚWIETLANA  
60CM
TB-H2-L-M60LH-M

- Podświetlenie libelli diodą LED ułatwia odczyt
- Precyzyjne frezowanie zwiększa dokładność
- Końcówki amortyzują uderzenia
- Silne magnesy ziem rzadkich zapewniają  

wyjątkową przyczepność
- W zestawie: 2 x bateria AAA

MAGNETYCZNA POZIOMICA 
SKRZYNKOWA PODŚWIETLANA 
120CM
TB-H2-L-M120LH-M

Kod EAN: 1210001301665
Ilość w opakowaniu:  
Na zapytanie
Wymiary opakowania:  
Na zapytanie
Waga opakowania: Na zapytanie

Kod EAN: 1210001301696
Ilość w opakowaniu: Na zapytanie
Wymiary opakowania:  
Na zapytanie 
Waga opakowania: Na zapytanie

Kod EAN: 1210001301610
Ilość w opakowaniu: 24 
Wymiary opakowania: 34.5cm x 32cm x 29.5cm 
Waga opakowania: 8.5kg

- Precyzja pomiarów 360˚
- Precyzyjna obrotowa libella pozwala ustawić i zmierzyć każdy kąt
- Maksymalnie wytrzymała odlewana konstrukcja
- Mały, kieszonkowy rozmiar
- Silne magnesy ziem rzadkich zapewniają wyjątkową przyczepność

POZIOMICA KIESZONKOWA 360°
TB-H2-L-4R

Kod EAN: 1210001301627  
Ilość w opakowaniu: Na zapytanie 
Wymiary opakowania: Na zapytanie
Waga opakowania: Na zapytanie

- Podświetlenie libelli diodą LED ułatwia odczyt
- Precyzyjne frezowanie zwiększa dokładność
- Końcówki amortyzują uderzenia
- Silne magnesy ziem rzadkich zapewniają  

wyjątkową przyczepność
- W zestawie: 2 x bateria AAA

MAGNETYCZNA POZIOMICA  
SKRZYNKOWA PODŚWIETLANA  
23CM
TB-H2-L-M23LH-M

Kod EAN: 1210001301634
Ilość w opakowaniu: Na zapytanie
Wymiary opakowania: Na zapytanie
Waga opakowania: Na zapytanie

- Zestaw 4 libelli 0°, 30°, 45° i 90° zapewnia precyzję
- Aluminiowa ramka zapewnia wyjątkową trwałość
- Silne magnesy ziem rzadkich zapewniają wyjątkową przyczepność
- Powierzchnia robocza z rowkiem ułatwia dokładne ustawienie  

na rurze lub przewodzie

MAGNETYCZNA POZIOMICA  
TORPEDO 23CM
TB-H2-L-M23T-M

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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POZIOMICE  
LASEROWE
STWORZONE Z MYŚLĄ  
O SZYBKIM USTAWIANIU  
ORAZ PRECYZYJNYM  
POZIOMOWANIU  
I WYRÓWNYWANIU

WYPOZIOMUJEMY WSZYSTKO
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Kod EAN: 1210001301726
Ilość w opakowaniu: 24 
Wymiary opakowania: 47.5cm x 32cm x 46cm
Waga opakowania: 17.7kg

- W zestawie: Laser krzyżowy, uchwyt do szybkiego  
mocowanie lasera i pionowa klamra mocująca

- Dobrze widoczny zielony laser krzyżowy
- Emituje linię poziomą i pionową oraz przecinające się linie
- Zasięg 10m
- Samopoziomowanie z wskaźnikiem  

„poza zakresem poziomowania”
- Blokada wahadła umożliwia bezpieczny transport
- Prosta obsługa
- Ochrona przed pyłem i wodą IP54
- W zestawie 3 x bateria AA

POZIOMICA LASEROWA KRZYŻOWA 10M
TB-H2-LL-M10-L2

Kod EAN: 1210001301733
Ilość w opakowaniu: 12 
Wymiary opakowania: 42.5cm x 38cm x 49.5cm 
Waga opakowania: 14.5kg

- W zestawie: poziomica krzyżowa, miękki pokrowiec, uchwyt sufitowy, 
punkt odbicia, uchwyt obrotowy i klamra mocująca z mikroregulacją

- Samopoziomowanie z wskaźnikiem „poza zakresem poziomowania”
- Dobrze widoczny zielony laser krzyżowy
- Emituje linię poziomą i pionową oraz przecinające się linie
- Zasięg 30m
- Blokada wahadła umożliwia bezpieczny transport
- Miękki pokrowiec
- Uchwyt sufitowy
- Ochrona przed pyłem i wodą IP54
- W zestawie 3 x bateria AA

POZIOMICA LASEROWA KRZYŻOWA 30M
TB-H2-LL-M30-L2

- Zasięg z detektorem 150m 
- Samopoziomowanie horyzontalne ułatwia szybkie ustawienie 
- Zielony laser o dużej mocy
- Funkcja blokady linii poziomej
- Przesuwany odbiornik laserowy
- Wyraźna podziałka po obu stronach tyczki pomiarowej
- Tyczka pomiarowa z aluminium klasy 2.4m ma tę samą szerokość na całej długości,  

więc nie ma potrzeby zdejmowania odbiornika w celu montażu na innym odcinku
- Przy dobrym oświetleniu odbiornik umożliwia odczyt wiązki laserowej z odległości do 150m
- Obsługa jedną ręką
- Trójnóg i uchwyt typu quickset
- Profesjonalny aluminiowy statyw z regulacją do 150cm 
- Uchwyt do szybkiego montażu pozwala natychmiastowo  

zamocować poziomicę na statywie 
- Dwa gwintowane uchwyty: 1/4 x 20mm and 5/8 x 11mm
- Ochronne etui do przenoszenia
- Klasa ochrony przed wodą IP-54
- W zestawie przesuwany detektor laserowy, statyw z funkcją szybkiego  

montażu i listwą pomiarową, futerał transportowy i 7 x bateria AA

TB-H2S4-LL-M150-R1

ZESTAW LASEROWEJ POZIOMICY OBROTOWEJ 360° 
+ PRZESUWANY DETEKTOR LASEROWY

Kod EAN: 1210001301740
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 85.5cm x 23cm x 47cm 
Waga opakowania: 18.29kg

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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4.5m 27.8cm

3.3m 27.8cm

 

L

     

1.8m

3.9m 17.2cm

25.6cm

14.5 sq m

Kod EAN: 1210001301771 
Ilość w opakowaniu: 30 
Wymiary opakowania: 58cm x 32.5cm x 29cm 
Waga opakowania: 12.3kg

- Gromadź i udostępniaj informacje projektowe oraz zarządzaj nimi
- Wizjer wideo z 4-krotnym zoomem cyfrowym wyraźnie wyświetla  

plamkę lasera wewnątrz i na zewnątrz
- Na kolorowym wyświetlaczu wyraźnie widać duże, łatwe  

do odczytania pomiary
- Wbudowana wieloosiowa poziomica cyfrowa pozwala  

na stosowanie zaawansowanych obliczeń i funkcji
- Zaawansowany interfejs pozwala łatwo zrozumieć  

i stosować pełną gamę dostępnych funkcji
- Połączenie z aplikacją ToughBuilt za pomocą technologii Bluetooth
- Maksymalna odległość 50m
- Rób zdjęcia, dodawaj notatki
- Umieszczaj pomiary na zdjęciach dla lepszego kontekstu
- Twórz foldery projektów do przechowywania dokonanych pomiarów
- Bezproblemowo twórz i udostępniaj raporty
- W zestawie miernik laserowy, miękki pokrowiec i 2 x bateria AAA

DALMIERZ LASEROWY 50M
TB-H2-LM-M50-BT

WIZJER  
CYFROWY

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ 
TOUGHBUILT ZA POMOCĄ  
TECHNOLOGII BLUETOOTH®

RÓB ZDJĘCIA

UMIESZCZAJ 
POMIARY NA 
ZDJĘCIACH 
DLA LEPSZEGO 
KONTEKSTU

TWÓRZ FOLDERY 
PROJEKTÓW DO 
PRZECHOWYWANIA 
DOKONANYCH  
POMIARÓW

BEZPROBLEMOWO 
TWÓRZ I  
UDOSTĘPNIAJ 
ZDJĘCIA

DODAWAJ NOTATKI

APARAT Z WIZJEREM 
4-KROTNY ZOOM CYFROWY

POMIARY 
WYŚWIETLANE 
W JEDNOSTKACH METRYCZNYCH  
LUB BRYTYJSKIM SYSTEMIE MIAR

PROSTE,  
INTUICYJNE 
DZIAŁANIE

WBUDOWANY 
POCHYŁOMIERZ 
UMOŻLIWIA STOSOWANIE  
ZAAWANSOWANYCH OBLICZEŃ I FUNKCJI

ZASIĘG 50M

TYLKO 
 MOCOWANIE STOJAKA

TYLKO MOCOWANIE STOJAKA ZAPEWNIA 
STABILNOŚĆ PODCZAS PRACY

KOLOROWY EKRAN 
DO WYŚWIETLANIA ZMIERZONEJ 

ODLEGŁOŚCI

NOWOŚĆ

DOWNLOAD APP
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NAJLEPSZE
ZE WZGLĘDU NA 
WYTRZYMAŁOŚĆ, 
SPRAWNOŚĆ I
WYGODĘ

MARKA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
PRZEZNACZONA DLA
SPECJALISTÓW,
ZAPEWNIAJĄCA
JAKOŚĆ TOUGHBUILT
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- Wygodny wzór z żelu i pianki GelFit™

- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i udo
- Najwyższa stabilność połączona z łatwą zwrotnością na boki
- Podparcie uda utrzymuje kolano ergonomicznie pośrodku nakolannika:
   Nakolannik nigdy nie zsuwa się z kolana
- Maksymalizuje rozkład nacisku, zapewniając całodzienny komfort
- Dolne platformy unoszą golenie nad ziemią, zmniejszając nacisk na kostki
- Elastyczne pasy mocujące z pianką EVA / sprzączki wygodnie utrzymują nakolanniki na udzie i łydce
- Przyczepna, antypoślizgowa i odporna na zniszczenie powłoka, idealna dla dekarzy
- Tkanina 1680D odporna na ścieranie
- Zalecane do: twardych, szorstkich i nierównych powierzchni lub
  powierzchni delikatnych; twardego drewna, marmuru i płytek
  ceramicznych Zapewnienie wysokiej mobilności i długotrwałego
  klęczenia
  Odporność na przedzieranie: Poziom 2

Kod EAN: 1210001300804 
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 36 cm x 25 cm x 35 cm
Waga opakowania: 2,40 kg

NAKOLANNIKI STABILIZUJĄCE UDA GELFIT TM

TB-KP-G3R

- Wygodny wzór z żelu i pianki GelFit™

- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i udo
- Najwyższa stabilność połączona z łatwą zwrotnością na boki
- Podparcie uda utrzymuje kolano ergonomicznie pośrodku nakolannika:
   Nakolannik nigdy nie zsuwa się z kolana
- Maksymalizuje rozkład nacisku, zapewniając całodzienny komfort
- Dolne platformy unoszą golenie nad ziemią, zmniejszając nacisk na kostki
- Wytrzymała, podwójnie wtryskiwana powłoka z plastiku wytrzymałego na uderzenia
- Elastyczne pasy mocujące z pianką EVA / sprzączki wygodnie utrzymują
   nakolanniki na udzie i łydce
- Tkanina 1680D odporna na ścieranie
- Zalecane do: twardych, szorstkich i nierównych powierzchni lub
   wysokiej mobilności i długotrwałego klęczenia
   Odporność na przedzieranie: Poziom 2

Kod EAN: 1210001300798 
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 36 cm x 25 cm x 35 cm
Waga opakowania: 2,40 kg

NAKOLANNIKI STABILIZUJĄCE UDA GELFIT TM

TB-KP-G3

NAJWYŻSZA STABILIZACJA
PODPARCIE UDA UTRZYMUJE 
KOLANO ERGONOMICZNIE 
POŚRODKU NAKOLANNIKA

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ
Z ŻELEM I PIANKĄ GELFIT™

DOLNE PLATFORMY UNOSZĄ GOLENIE 
NAD ZIEMIĄ, ZMNIEJSZAJĄC NACISK NA 
KOSTKI

NAKOLANNIKI 
GELFIT™ 
STABILIZUJĄCE 
UDA 
OBEJMUJĄ KOLANA I NIE 
ZSUWAJĄ SIĘ
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Kod EAN: 1210001300835
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 31 cm x 27,5 cm x 26,5 cm
Waga opakowania: 2,40 kg

STABILIZUJĄCE NAKŁADKI
SNAPSHELL TM

TB-KPS-05

- Łatwo zatrzaskują się na nakolannikach żelowych GelFit™

- Wymienne z innymi nakładkami SnapShells pasują do każdej pracy
- Elastyczna guma zapobiega zadrapaniom i uszkodzeniom
- Guma dopasowuje się do kształtu podłogi 
- Wysokiej jakości wydrążone zatrzaski
- Zalecane do: Powierzchni delikatnych; twardego drewna,  

marmuru i płytek ceramicznych  
Odporność na przedzieranie z nakolannikiem:  Poziom 2

Kod EAN: 1210001300828 
Ilość w opakowaniu: 5 
Wymiary opakowania: 27,5 cm x 15,5 cm x 25 cm
Waga opakowania: 1,50 kg

ODPORNE NA USZKODZENIA
NAKŁADKI SNAPSHELL TM

TB-KPS-03

Kod EAN: 1210001300811
Ilość w opakowaniu: 5 
Wymiary opakowania: 31,5 cm x 15,5 cm x 25 cm
Waga opakowania: 1,40 kg

NAKŁADKI ROCKER SNAPSHELL 

TM

TB-KPS-01

- Łatwo zatrzaskują się na nakolannikach żelowych GelFit™

- Wymienne z innymi nakładkami SnapShells pasują do każdej pracy
- Zaokrąglona konstrukcja ułatwiająca ruch na boki
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie trzymają się  

na nodze  bez odcinania krążenia krwi lub zwijania się pod kolanem
- Wysokiej jakości wydrążone zatrzaski
- Wytrzymały, odporny na stłuczenia plastik
- Wysokie ścianki boczne znacznie  

ograniczają ryzyko skręcenia kolana
- Zapobiegają zadrapaniom i uszkodzeniom
- Zalecane do: Twardych, szorstkich  

i nierównych powierzchni  
Odporność na przedzieranie:

  z nakolannikiem: Poziom 2

- Łatwo zatrzaskują się na nakolannikach żelowych GelFit™

- Wymienne z innymi nakładkami SnapShells pasują do każdej pracy
- Stabilizacja obwodowa zapewnia solidne wsparcie
- Unikalna konstrukcja tworzy szeroki ślad z przodu,  

po bokach i z tyłu
- Zapewniają poczucie stabilności i wygodę
- Zapobiegają przewróceniu się podczas pochylania
- Zmniejszają nacisk na kostki
- Wysokiej jakości wydrążone zatrzaski
- Zalecane do:  

Długotrwałego klęczenia na  
twardych powierzchniach;  
na zewnątrz i wewnątrz  
Odporność na przedzieranie:  
z nakolannikiem: Poziom 2

Łatwo zdejmowane i wymienne z innymi 
nakładkami SnapShell stanowią idealną 
ochronę kolan podczas każdej pracy.

WYMIENNE
NAKŁADKI

NAKOLANNIKI  ŻELOWE GELFIT 

™

Z NAKŁADKAMI SNAPSHELL™

STABILNE
OBRZEŻA 
ZAPEWNIAJĄ
SOLIDNĄ PODPORĘ

ELASTYCZNA GUMA
ODPORNA NA ZNISZCZENIE 
ZAPOBIEGA ZADRAPANIOM 
I USZKODZENIOM

ROCKER
ZAOKRĄGLONY 
KSZTAŁT 
UMOŻLIWIA
RUCH NA BOKI

GELFIT™

ZWIĘKSZA KOMFORT 
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NAKOLANIIKI ŻELOWE 
GELFIT™ Z ELASTYCZNĄ 
GUMOWĄ NAKŁADKĄ 
CHRONIĄ KOLANA 
I PODŁOGĘ

Kod EAN: 1210001300750
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 41 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 2,00 kg

NAKOLANNIKI ŻELOWE GELFITTM Z WYTRZYMAŁYMI 
NAKŁADKAMI SNAPSHELL 

TM

TB-KP-G203
- Wygodny wzór z żelu i pianki GelFit™

- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Wytrzymałe materiały i konstrukcja
- Maksymalny rozkład nacisku, zapewniający całodzienny komfort
- Wysokie ścianki boczne znacznie ograniczają ryzyko skręcenia kolana
- Łatwo zdejmowane i wymienne z innymi nakładkami SnapShell stanowią idealną ochronę  

kolan podczas każdej pracy
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie trzymają się na nodze bez odcinania  

krążenia krwi lub zwijania się pod kolanem
- Wysokiej jakości wydrążone zatrzaski
- Kompatybilne z nakładkami SnapShell
- Odporna na ścieranie tkanina 1680D
- Zalecane do: Delikatnych i gładkich powierzchni; twardego drewna, płytek  

ceramicznych i dywanów 
Odporność na przedzieranie:   Poziom 1 
Odporność na przedzieranie z nakładką SnapShell: Poziom 2

Kod EAN: 1210001300736
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 39 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 1,10 kg

NAKOLANNIKI ŻELOWE GELFITTM

TB-KP-G2
- Wygodny wzór z żelu i pianki GelFit™

- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Wytrzymałe nakładki SnapShells™ łatwo się zatrzaskują i wymieniają  

z innymi nakładkami SnapShell™ stanowiąc idealną ochronę kolan podczas każdej pracy
- 2 w 1: Nakolanniki mogą być używane z nakładkami SnapShell lub bez nich
- Elastyczna guma zapobiega zadrapaniom i uszkodzeniom
- Guma dopasowuje się do podłogi, maksymalizując rozkład nacisku, zapewniając całodzienny komfort
- Wysokie ścianki boczne znacznie ograniczają ryzyko skręcenia kolana
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie trzymają się na nodze  

bez odcinania krążenia krwi lub zwijania się pod kolanem
- Tkanina 1680D odporna na ścieranie
- Zalecane do: Powierzchni delikatnych; twardego drewna,  

marmuru i płytek ceramicznych 
Odporność na przedzieranie: Poziom 2
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- Wygodny wzór FoamFit™ 
- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Zaokrąglona konstrukcja ułatwiająca ruch na boki
- Wytrzymały, odporny na stłuczenie plastik
- Maksymalizuje rozkład nacisku, zapewniając całodzienny komfort
- Wysokie ścianki boczne znacznie ograniczają ryzyko  

skręcenia kolana
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie trzymają się  

na nodze bez odcinania krążenia krwi lub zwijania się pod kolanem
- Tkanina 1680D odporna na ścieranie
- Zalecane do: Twardych, szorstkich  

i nierównych powierzchni 
Odporność na przedzieranie: Poziom 2

Kod EAN: 1210001300699 
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 41 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 1,70 kg

NAKOLANNIKI PIANKOWE
ROCKER FOAMFITTM

TB-KP-201R

NAKOLANNIKI 
PIANKOWE
FOAMFIT™

- Wygodny wzór z żelu i pianki GelFit™ 
- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część  

łydki i uda
- Wytrzymałe materiały i konstrukcja
- Maksymalizuje rozkład nacisku, zapewniając  

całodzienny komfort
- Wysokie ścianki boczne znacznie ograniczają ryzyko  

skręcenia kolana
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie  

trzymają się na nodze bez odcinania krążenia krwi lub  
zwijania się pod kolanem

- Niekompatybilne z nakładkami SnapShell
- Tkanina 1680D odporna na ścieranie
- Zalecane do: Delikatne i gładkie powierzchnie;  

twarde drewno, płytki ceramiczne i dywany 
Odporność na przedzieranie: Poziom 1

Kod EAN: 1210001300781
Ilość w opakowaniu: 3
Wymiary opakowania: 39 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 1,00 kg

NAKOLANNIKI ŻELOWE GELFITTM

TB-KP-G2B

- Wygodny wzór z żelu i pianki GelFit™ 
- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Stabilizujące nakładki SnapShells™ są łatwo zdejmowane i wymienne  

z innymi nakładkami SnapShell™ stanowiąc idealną ochronę kolan  
podczas każdej pracy

- 2 w 1: Nakolanniki mogą być używane z nakładkami SnapShell lub  
bez nich

- Unikalna konstrukcja tworzy szeroki ślad z przodu, po bokach i z tyłu
- Stabilizacja obwodowa zapewnia solidne wsparcie
- Zapewniają poczucie stabilności i wygodę  

zapobiegając przewróceniu się podczas pochylania
- Zmniejszają nacisk na kostki
- Zapobiegają zadrapaniom i uszkodzeniom
- Zalecane do: Długotrwałego  

klęczenia na zewnątrz i wewnątrz 
Odporność na przedzieranie: Poziom 2

Kod EAN: 1210001300774
Ilość w opakowaniu: 3
Wymiary opakowania: 36 cm x 34 cm x 28 cm
Waga opakowania: 3,50 kg

NAKOLANNIKI ŻELOWE GELFITTM

ZE STABILIZUJĄCYMI NAKŁADKAMI
SNAPSHELLTM

TB-KP-G205

- Wygodny wzór z żelu i pianki GelFit™

- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Nakładki Rocker SnapShells™ łatwo zdejmowane i wymienne  

z innymi nakładkami SnapShell stanowią idealną ochronę kolan  
podczas każdej pracy

- 2 w 1: Nakolanniki mogą być używane z nakładkami SnapShell  
lub bez nich

- Wysokie ścianki boczne znacznie ograniczają ryzyko  
skręcenia kolana

- Zaokrąglona konstrukcja ułatwiająca ruch na boki
- Wytrzymały, odporny na stłuczenie plastik
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie trzymają się  

na nodze  bez odcinania krążenia krwi lub zwijania się pod kolanem
- Odporna na ścieranie tkanina 1680D
- Zalecane do: Twardych, szorstkich i nierównych powierzchni 

Odporność na przedzieranie: Poziom 2
Kod EAN: 1210001300743 
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 41 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 2,00 kg

NAKOLANNIKI ŻELOWE GELFITTM 
Z WYTRZYMAŁYMI NAKŁADKAMI 
SNAPSHELLTM   ROCKER
TB-KP-G201

KOMFORT PRZEZ
CAŁY DZIEŃ
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- Zamknięta pianka zapewnia nieprzemakalność
- Elastyczna konstrukcja harmonijkowa nie pozwala, aby  

zabrudzenia dostały się do środka zapewniając wygodę  
podczas chodzenia

- Elastyczne nakładki zapobiegają zarysowaniom większości  
powierzchni

- Pojedynczy pasek elastyczny nie zwija się pod kolanem
- Można je umyć samą wodą po zakończeniu pracy
- Klamry z blokującymi zębami zapobiegają poluzowaniu się pasków
- Zalecane do: Warunków, w których panuje wilgoć i brud, od  

prac związanych z betonem  
do ogrodnictwa 
Odporność na przedzieranie:  
Poziom 1

Kod EAN: 1210001300675
Ilość w opakowaniu: 2
Wymiary opakowania: 35 cm x 14 cm x 21 cm
Waga opakowania: 1,04 kg

NAKOLANNIKI WODOODPORNE
TB-KP-102

- Nakolanniki można nosić z twardymi wkładkami lub bez
- Wytrzymały, odporny na stłuczenie plastik
- Wyjątkowo gruba odlewana pianka ze szwem zgrzewanym  

na gorąco
- Niewielka waga
- Wytrzymały materiał
- Pojedynczy pasek elastyczny nie zwija się pod kolanem
- Miękka i trwała konstrukcja piankowa
- Zalecane do: Szorstkich i gładkich powierzchni 

Odporność na przedzieranie: Poziom 2

Kod EAN: 1210001300668
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 27 cm x 18 cm x 20 cm
Waga opakowania: 0,97 kg

NAKOLANNIKI 2 W 1
TB-KP-101

- Wygodne, lekkie nakolanniki
- Miękka i trwała konstrukcja piankowa
- Pojedynczy pasek elastyczny nie zwija się pod kolanem
- Wyjątkowo gruba odlewana pianka ze szwem zgrzewanym  

na gorąco
- Wytrzymały materiał
- Tampodruk odporny na zadrapania
- Zalecane do Powierzchni delikatnych; twardego drewna  

marmuru i płytek ceramicznych 
Odporność na przedzieranie: Poziom 0

Kod EAN: 1210001300651
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 30,5 cm x 28,5 cm x 21 cm
Waga opakowania: 0,60 kg

WYJĄTKOWO LEKKIE NAKOLANNIKI 
PIANKOWE
TB-KP-1

- Wygodny wzór FoamFit™

- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Najwyższa stabilność połączona z łatwą zwrotnością na boki
- Podparcie uda utrzymuje kolano ergonomicznie pośrodku  

nakolannika, który nigdy nie obraca się z kolana
- Maksymalizują rozkład nacisku, zapewniając całodzienny komfort
- Dolne platformy unoszą golenie nad ziemią, zmniejszając  

nacisk na kostki
- Wytrzymały, odporny na stłuczenie plastik
- Połączenie elastycznych pasów mocujących z pianką  

EVA/sprzączki wygodnie utrzymują się na udzie i łydce bez  
odcinania krążenia krwi

- Odporna na ścieranie tkanina 1680D
- Zalecane do: Twardych, szorstkich i nierównych powierzchni;  

wysokiej mobilności i długotrwałego klęczenia 
Odporność na przedzieranie: Poziom 2

Kod EAN: 1210001300729
Ilość w opakowaniu: 2
Wymiary opakowania: 36 cm x 25 cm x 35 cm
Waga opakowania: 2,20 kg

NAKOLANNIKI PIANKOWE FOAMFITTM 

TB-KP-3

- Wygodny wzór FoamFit™

- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Maksymalizuje rozkład nacisku, zapewniając całodzienny komfort
- Wysokie ścianki boczne znacznie ograniczają ryzyko  

skręcenia kolana
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie trzymają się  

na nodze bez odcinania krążenia krwi lub zwijania się pod kolanem
- Wytrzymałe materiały i konstrukcja
- Tkanina 1680D odporna na ścieranie
- Zalecane do: Delikatnych i gładkich powierzchni; twardego  

drewna, płytek ceramicznych i dywanów 
Odporność na przedzieranie: Poziom 1

Kod EAN: 1210001300712
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 39 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 0,90 kg

SPECJALISTYCZNE NAKOLANNIKI 
PIANKOWE FOAMFIT 

TM  
STABILIZUJĄCE UDA

TB-KP-2B

Kod EAN: 1210001300705
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 41 cm x 22 cm x 28 cm
Waga opakowania: 1,70 kg

WYTRZYMAŁE NAKOLANNIKI 
PIANKOWE FOAMFIT 

TM 

TB-KP-203R

- Wygodny wzór FoamFit™ 
- Ergonomiczny kształt obejmujący kolano, górną część łydki i uda
- Elastyczna guma zapobiega zadrapaniom i uszkodzeniom
- Guma dopasowuje się do kształtu podłogi 
- Maksymalizuje rozkład nacisku, zapewniając całodzienn  

komfort
- Wysokie ścianki boczne znacznie ograniczają ryzyko  

skręcenia kolana
- Elastyczne paski mocujące z pianką EVA wygodnie trzymają się  

na nodze bez odcinania krążenia krwi lub zwijania się pod kolanem
- Wytrzymałe materiały i konstrukcja
- Tkanina 1680D odporna na ścieranie
- Zalecane do: Powierzchni delikatnych;  

twardego drewna, marmuru i płytek ceramicznych 
Odporność na przedzieranie: Poziom 2
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Opatentowany przez ToughBuilt innowacyjny system ClipTech®

w sakwach, pasach, torbach i akcesoriach zapewnia
specjalistom nieznaną wcześniej możliwość swobodnego
modyfikowania i wymiany sakw, aby pasowały do każdej pracy.  

ŁATWIEJSZE I SZYBSZE 
ORGANIZOWANIE
NARZĘDZI 

MOŻNA NOSIĆ TO, CO JEST 
POTRZEBNE, WTEDY, KIEDY 
JEST POTRZEBNE.

ZAMOCUJ ZACZEP DO FURGONETKI

ORGANIZACJA  
TWOJEJ FIRMY  
ZACZYNA SIĘ TUTAJ.

TB-CT-150
SYSTEM CLIPTECH® 

ZAMOCUJ ZACZEP NA 
PASIE

ZAMOCUJ ZACZEP
NA DRABINIE

ZAMOCUJ ZACZEP NA 
TORBIE

ZAMOCUJ ZACZEP
NA ŚCIANIE
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X1 X1 X1

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie na podłodze
- W zestawie system mocowania ClipTech®

- 2 duże kieszenie z krytym szwem
- Wytrzymały zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 7 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300910
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 28 cm x 25 cm x 37 cm
Waga opakowania: 1,70 kg

SAKWA BARDZO DUŻA
TB-CT-03

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie
- W zestawie zaczep ClipTech® 
- Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia młotka
- 3 kieszenie z gładkim krytym szwem
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 9 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300279
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 34 cm x 22,5 cm x 35,5 cm
Waga opakowania: 2,10 kg

SAKWA ROLNIKA
TB-CT-02

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
  każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie
- W zestawie system mocowania ClipTech® 
- Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia młotka
- Kieszeń na kątownik
- 2 kieszenie z gładkim krytym szwem
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 23 kieszenie i uchwyty
- Kieszeń na notatnik

Kod EAN: 1210001300262
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 34,5 cm x 25 cm x 35 cm
Waga opakowania: 2,00 kg

SAKWA RZEMIEŚLNIKA
TB-CT-01

PORZĄDEK WŚRÓD NARZĘDZI
W KAŻDYM MIEJSCU ZAPEWNI 
SYSTEM CLIPTECH®
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X1 X1 X1X1 X1 X1

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie na podłodze 
- W zestawie zaczep ClipTech® 
- W zestawie pasek na ramię
- Kieszeń na tester drutu
- Regulowany pokrowiec na latarkę
- 2 regulowane kieszenie na narzędzia
- Regulowane paski do długich lub krótkich narzędzi
- Zaczep na łańcuszek do taśmy mierniczej i na taśmę mierniczą
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 21 kieszeni i pętli
- Kieszeń na notatnik

Kod EAN: 1210001300361 
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 28 cm x 26 cm x 33,5 cm
Waga opakowania: 2,30 kg

SAKWA CZELADNIKA ELEKTRYKA
+ PASEK NA RAMIĘ
TB-CT-114

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie
- Wyścielany pasek na ramię zabezpieczony przed
   ześlizgiwaniem się
- W zestawie system mocowania ClipTech® 
- Kieszeń na tester drutu
- Regulowany uchwyt na latarkę: pasuje do latarek z
   bateriami od AA do D
- 3 regulowane kieszenie na narzędzia: regulowane paski dla  
   długich lub krótkich narzędzi
- Wyjątkowo długi łańcuszek na taśmę
- Kieszeń na notatnik
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja
- 25 kieszeni i pętli
Kod EAN: 1210001300330 
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 40 cm x 31 cm x 21 cm
Waga opakowania: 2,60 kg

SAKWA ELEKTRYKA
+ PASEK NA RAMIĘ
TB-CT-104

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie
- W zestawie system mocowania ClipTech® 

- Duża kieszeń z gładkim krytym szwem
- zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 6 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300286 
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 28 cm x 19 cm x 35,5 cm
Waga opakowania: 1,40 kg

SAKWA ZAPASOWA
TB-CT-05

- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech®

- Odpowiednia dla osób prawo i leworęcznych
- Kieszenie na wkręty z gładkim krytym szwem
- 2 pętle na śrubokręt
- Kryta kieszeń na akcesoria
- 7 kieszeni na wiertła
- Pętle do mocowania karabińczyków
- Wytrzymała konstrukcja wzmocniona nitami
- 15 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300415
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 38 cm x 34 cm x 31 cm
Waga opakowania: 3,30 kg

SPECJALISTYCZNA KABURA 
NA WIERTARKĘ
TB-CT-20-LX

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od  
każdego pasa

- W zestawie zaczep ClipTech®

- Odpowiednia dla osób prawo i leworęcznych
- Pętle do mocowania karabińczyków
- Wytrzymała konstrukcja wzmocniona nitami
- 2 pętle na śrubokręt
- Kryta kieszeń na akcesoria
- 7 kieszeni na wiertła
- 13 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300408
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 37 cm x 20,5 cm x 27 cm
Waga opakowania: 2,60 kg

KABURA NA WIERTARKĘ
TB-CT-20-L

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech®

- Mały rozmiar
- 3 kieszenie na wiertła
- Wytrzymała konstrukcja wzmocniona nitami
- 5 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300422 
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 47 cm x 16 cm x 20,5 cm
Waga opakowania: 1,60 kg

KOMPAKTOWA KABURA
NA WIERTARKĘ
TB-CT-20-S
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- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Kieszeń na nóż wielofunkcyjny wyściełana plastikiem
- Mały rozmiar
- Zindywidualizowany zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała konstrukcja
- 8 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300477
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 36 cm x 18 cm x 26,5 cm
Waga opakowania: 1,70 kg

SAKWA UNIWERSALNA / SAKWA NA 
NÓŻ WIELOFUNKCYJNY
TB-CT-26

- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia młotka
- Kieszeń z gładkim szwem
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 6 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300446
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 32 cm x 26 cm x 29 cm
Waga opakowania: 2,00 kg

SAKWA PROJEKTOWA / PĘTLA NA 
ZWIESZENIE MŁOTKA
TB-CT-24

- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Kompaktowy rozmiar idealny do małych prac
- Zindywidualizowany zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała konstrukcja
- 11 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300439
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 24 cm x 18 cm x 33,5 cm
Waga opakowania: 1,90 kg

SAKWA TECHNIKA
TB-CT-22

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
  każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Kieszeń na nóż wyściełana plastikiem
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 7 kieszeni i pętli
- Kieszeń na notatnik

Kod EAN: 1210001300460
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 54,5 cm x 18 cm x 27,5 cm
Waga opakowania: 2,10 kg

KIESZEŃ NA TAŚMĘ I NÓŻ
TB-CT-25XB

W zestawie: Zaczep ClipTech®, notatnik ToughBuilt,
ołówek stolarski i karabińczyk Kieszeń ClipTech® dopinana i
odpinana od każdego pasa.
- Kieszeń na nóż wyściełana plastikiem
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 7 kieszeni i pętli
- Kieszeń na notatnik

Kod EAN: 1210001300927
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 27,5 cm x 18 cm x 27,5 cm
Waga opakowania: 1,20 kg

KIESZEŃ NA TAŚMĘ I NÓŻ
+ NOTATNIK I OŁÓWEK 
TB-CT-25X

- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Kieszeń z gładkim szwem
- 2 pętle na śrubokręt
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 5 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300453
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 48 cm x 16 cm x 20 cm
Waga opakowania: 1,40 kg

KIESZEŃ NA TAŚMĘ MIERNICZĄ / 
KIESZEŃ WIELOFUNKCYJNA
TB-CT-25
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W zestawie: Sakwa, zaczep ClipTech®, notatnik w kratkę
oraz ołówek stolarski
- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa 
- Pasuje do większości dużych telefonów typu smartfon,
   w etui lub bez
- Ścianki wzmacniane plastikiem, z miękką wyściółką
   zabezpieczającą przed zarysowaniem

Kod EAN: 1210001300507
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 30 cm x 21 cm x 20 cm
Waga opakowania: 2,16 kg

(DUŻA) KIESZEŃ NA TELEFON TYPU 
SMARTFON + NOTATNIK I OŁÓWEK
TB-CT-33P

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech®  

- Kryta kieszeń na telefon typu smartfon
- Kieszeń na notatnik
- Pętla na taśmę z metalowym haczykiem
- Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi kieszeniami
- 9 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300491
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 25 cm x 19 cm x 26 cm
Waga opakowania: 1,40 kg

SAKWA MAGAZYNOWA
TB-CT-32-A

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Odsuwa młotek do tyłu z dala od nóg
- Rękaw na wyciągarkę do gwoździ
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 2 kieszenie i pętle

Kod EAN: 1210001300484
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 28 cm x 25 cm x 30 cm
Waga opakowania: 1,80 kg

KABURA NA MŁOTEK
TB-CT-31-A

- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Regulowana kieszeń na narzędzia
- Pasuje do szczypiec z uchwytami zgodnie z modelem
- Przylegająca pętla na śrubokręt i zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi kieszeniami
- 4 kieszenie i pętle

KIESZEŃ NA SZCZYPCE
(DOSTĘPNA W 3 ROZMIARACH)
TB-CT-35-S (mała) TB-CT-35-M (średnia) TB-CT-35-L (duża)

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 
- Kieszenie na miernik i kable
- Wytrzymała konstrukcja wzmocniona nitami
- 5 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300521 
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 28 cm x 12 cm x 23 cm
Waga opakowania: 1,30 kg

KIESZEŃ NA MIERNIK / TESTER
TB-CT-34-B

- Sakwa z zaczepem ClipTech® dopinana i odpinana od
   każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie
- Kieszenie na wkręty z gładkim krytym szwem
- Regulowana kieszeń na narzędzia: regulowany pasek dolny   
   pasuje do długiche i krótkich narzędzi
- Kieszeń na tester drutu
- Kieszeń na notatnik
- Łańcuszek na taśmę
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 13 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300514 
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 34 cm x 19,5 cm x 29,5 cm
Waga opakowania: 1,60 kg

MAŁA SAKWA ELEKTRYKA
TB-CT-34

TB-CT-35-S Kod EAN: 1210001300552 
Wymiary opakowania: 25,5 cm x 10 cm x 23 cm
Ilość w opakowaniu: 5 Waga opakowania: 1,10 kg 

TB-CT-35-M Kod EAN: 1210001300545
Wymiary opakowania: 27 cm x 12,5 cm x 28 cm
Ilość w opakowaniu: 5 Waga opakowania: 1,30 kg 

TB-CT-35-L Kod EAN: 1210001300538 
Wymiary opakowania: 26 cm x 13 cm x 28 cm
Ilość w opakowaniu: 5 Waga opakowania: 1,50 kg
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- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- 2 regulowane kieszenie na narzędzia: regulowane paski dolne dla długich lub krótkich narzędzi
- Pasuje do szczypiec z małymi-średnimi uchwytami
- 4 przylegające pętle na śrubokręt
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Kieszeń na notatnik
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja
- 11 kieszeni i pętli 

Kod EAN: 1210001300583
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 34 cm x 14 cm x 25 cm
Waga opakowania: 1,40 kg

SAKWA TECHNIKA Z 7 KIESZENIAMI (ŚREDNIA)
TB-CT-36-M7

- Sakwę ClipTech® można przypiąć i odpiąć od każdego pasa
- W zestawie zaczep ClipTech® 

- Regulowana kieszeń na narzędzia: regulowany pasek dolny pasuje do długich
- Pasuje do szczypiec z dużymi uchwytami
- 4 przylegające pętle na śrubokręt
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Kieszeń na notatnik
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 8 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300569
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 35 cm x 13,5 cm x 28,5 cm
Waga opakowania: 1,60 kg

SAKWA TECHNIKA Z 6 KIESZENIAMI (DUŻA)
TB-CT-36-L6

- 11sto częsciowy zestaw organizatorów na ścianę jak i do furgonetki
- Zestaw zawiera: sakwę rzemieślnika, sakwę rolnika, sakwę na taśmę i nóż,
   wyściełany pas, 60 centymetrowy scienny organizer, oraz 6 zaczepów ClipTech
- Dzięki zaczepom ClipTech, Twoje narzędzia będą zawsze i wszędzie
   uporządkowane, czy to na Twoim pasku, na drabinie czy na ścianie

Kod EAN: 1210001300385
Ilość w opakowaniu: 1
Wymiary opakowania: 75cm x 23cm x 35cm
Waga opakowania: 3,60 kg

11STO CZĘŚCIOWY ZESTAW ORGANIZATORÓW 
NA ŚCIANĘ JAK I DO FURGONETKI
TB-CT-153-11
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W zestawie: Sakwa Framer, modułowa pętla do zawieszenia młotka, 
wyściełany pas i zaczep ClipTech® 
- Sakwy z zaczepami ClipTech® dopinane i odpinane od każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić na podłodze lub na stole obok siebie
- Szelki równomiernie rozkładają obciążenie
- Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia młotka, 2 zaczepy na taśmę mierniczą,  

kieszeń na kątownik ciesielski i regulowane paski
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Kieszeń na notatnik
- 10 kieszeni i pętli
- Pasuje na rozmiar 81cm - 121cm w talii

Kod EAN: 1210001300323
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 45,5 cm x 36,5 cm x 34 cm
Waga opakowania: 5,10 kg

3-CZĘŚCIOWY PAS MONTERSKI 
FRAMER
TB-CT-102-3P

W zestawie: sakwa monterska, sakwa Framer, kieszeń na taśmę mierniczą, wyściełany pas
- wytrzymałe wyściełane szelki z klamrą i 3 zaczepy ClipTech® 
- Sakwy z zaczepami ClipTech® dopinane i odpinane od każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić na podłodze lub na stole obok siebie
- Szelki równomiernie rozkładają obciążenie
- Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia młotka, 2 zaczepy na taśmę mierniczą,  

kieszeń na kątownik i regulowane paski
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja
- Kieszeń na notatnik
- 36 kieszeni i pętli
- Pasuje na rozmiar 81cm - 121cm w talii

Kod EAN: 1210001300316
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 75 cm x 34,5 cm x 36 cm
Waga opakowania: 6,40 kg

5-CZĘŚCIOWY PROFESJONALNY 
PAS MONTERSKI
TB-CT-101-5P

W zestawie: Sakwa stolarska, modułowa pętla do zawieszenia 
młotka, wyściełany pas i 1 zaczep ClipTech®

- Sakwy z zaczepami ClipTech® dopinane i odpinane od
   każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić obok siebie na podłodze
- Szelki równomiernie rozkładają obciążenie
- Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia młotka, zaczep
   na taśmę mierniczą, kieszeń na kątownik ciesielski i
   regulowane paski
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja
- Pasuje na rozmiar 81cm - 121cm w talii
- Kieszeń na notatnik

Kod EAN: 1210001300293
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 46,5 cm x 37,5 cm x 36 cm
Waga opakowania: 5,10 kg

3-CZĘŚCIOWY PAS NA 
NARZĘDZIA - BUDOWNICZY
TB-CT-101-3P

W zestawie: Sakwa stolarska, sakwa budowlana, wyściełany 
pas i 2 zaczepy ClipTech® 

- Każda sakwa może być wykorzystywana indywidualnie lub 
w całym zestawie - 5 kieszeni z krytym szwem: grube szwy 
zostały ukryte w ściankach sakwy, aby nie zaczepiały się o nie 
wkręty i odpadki - Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia 
młotka i kieszeń na nóż wyściełana plastikiem

- Wytrzymała konstrukcja: miejsca nacisku wzmocnione nitami 
i wytrzymałymi tkaninami umożliwiają wykonywanie pracy  
w najcięższych warunki pracy

- Regulowana długość pasa: umożliwia skracanie nadmiaru 
pasae  i blokowanie go w celu dopasowania

- Wygodna wyściółka umożliwia równomierne rozłożenie 
obciążenia w ciągu wymagającego dnia pracy

- 27 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300354 
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 48 cm x 32 cm x 36 cm
Waga opakowania: 3,42 kg

3-CZĘŚCIOWY PAS
MONTERSKI - ZŁOTA RĄCZKA
TB-CT-111-CP

W zestawie: Sakwa stolarska, sakwa budowlana, wyściełany 
pas i 2 zaczepy ClipTech® Sakwy z zaczepami ClipTech® 
dopinane i odpinane od każdego pasa
- Sakwę i narzędzia można ustawić na podłodze lub obok siebie
- Niezwykle wytrzymała pętla do zawieszenia młotka
- Kieszeń na notatnik
- 2 zaczepy na taśmę mierniczą
- Wytrzymała 6-warstwowa konstrukcja 
- 27 kieszeni i pętli
- Pasuje na rozmiar 81cm - 121cm w talii

Kod EAN: 1210001300347 
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 59 cm x 32 cm x 36 cm
Waga opakowania: 4,24 kg

3-CZĘŚCIOWY PAS
MONTERSKI - RZEMIEŚLNIK
TB-CT-111-3P
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- Wgodna żelowa wyścióła rozkłada ciężar równomiernie 
- Żelowa wyściółka na ramionach umożliwia swobodny przepływ powietrza  

zapewniając chłód przez cały dzień
- Dołączone 4 uniwesalne szlufki, które można zamocować do dowolnego paska
- Regulowane paski z przodu i z tyłu
- 2 pętle na wysokości piersi umożliwiają zamontowanie małej sakwy ClipTech®  

na jednym z pasków
- Paski na klatkę piersiową 
- Tylnia pętla do zawieszania
- Wzmocnione punkty naprężeń zwiększające wytrzymałość 
- Trwała tkanina 1680D

Kod EAN: 1210001300620
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 37cm x 30.5cm x 23cm
Waga opakowania: 3.4 kg

SZELKI GELFIT 

TM

TB-CT-51G

- Optymalizacja dla wszystkich sakw z
   zaczepem ClipTech®

- Szerokie wyściełane szelki równomiernie  
   rozkładają obciążenie
- Regulowana długość pasa: stalowa końcówka  
   zaciskowa pozwala na przycięcie paska do  
   wymaganej długości, eliminując potrzebę  
   podwinięcia nadmiaru Zapinane na zamek   
   rozszerzenie wyściółki
- Regulowana długość 81cm - 121cm w talii
- Wygodna wyściółka
- Wytrzymała klamra

Kod EAN: 1210001300606
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 32 cm x 14 cm x 36 cm
Waga opakowania: 1,65 kg

WYŚCIEŁANY PROFESJO-
NALNY PAS Z WYTRZYMAŁĄ 
STALOWĄ KLAMRĄ
TB-CT-41P

- Optymalizacja dla wszystkich sakw z
   zaczepem ClipTech® 

- Szerokie wyściełane szelki równomiernie 8   
   rozkładają obciążenie
- Zapinane na zamek rozszerzenie wyściółki  
   wygodnie pasuje do rozmiaru 81cm -121cm w  
   talii
- Regulowana długość pasa: stalowa
   końcówka zaciskowa pozwala na przycięcie  
   paska do wymaganej długości, eliminując  
   potrzebę podwinięcia nadmiaru
- Wytrzymała stalowa klamra

Kod EAN: 1210001300590
Ilość w opakowaniu: 3
Wymiary opakowania: 32 cm x 14 cm x 36 cm
Waga opakowania: 1,80 kg

WYŚCIEŁANY
PROFESJONALNY PAS ZE 
STALOWĄ KLAMRĄ
TB-CT-40-P

- Optymalizacja dla wszystkich sakw z
   zaczepem ClipTech®

- Wytrzymała klamra
- Regulowana długość pasa: stalowa końcówka        
   zaciskowa pozwala na przycięcie paska do
   wymaganej długości, eliminując potrzebę
   podwinięcia nadmiaru
- Regulowana długość 81cm - 121cm w talii

Kod EAN: 1210001300613
Ilość w opakowaniu: 4
Wymiary opakowania: 29 cm x 14 cm x 14,5 cm
Waga opakowania: 1,10 kg

PAS ROBOCZY
TB-CT-42

- Optymalizacja dla wszystkich sakw z
   zaczepem ClipTech®

- Regulowana długość pasa: stalowa
   końcówka zaciskowa pozwala na przycięcie  
   paska do wymaganej długości, eliminując  
   potrzebę podwinięcia nadmiaru Zapinane
   na zamek rozszerzenie wyściółki
- Regulowana długość 81cm - 121cm w talii
- Wygodna wyściółka
- Wytrzymała klamra

Kod EAN: 1210001301122
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 31 cm x 12,5 cm x 36 cm
Waga opakowania: 1,60 kg

WYŚCIEŁANY PAS Z
WYTRZYMAŁĄ STALOWĄ 
KLAMRĄ
TB-CT-41B

- Dołączone 4 uniwesalne szlufki, które można zamocować do dowolnego paska
- Wgodna wyścióła rozkłada ciężar równomiernie
- Regulowane paski z przodu i z tyłu
- Paski na klatkę piersiową 
- Tylnia pętla do zawieszania
- Wzmocnione punkty naprężeń zwiększające wytrzymałość 
- Trwała tkanina 1680D

Kod EAN: 1210001300637
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 38cm x 15cm x 26cm
Waga opakowania: 2.9 kg

WYŚCIEŁANE SZELKI GELFIT 

TM

TB-CT-51P
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- Wygodna wyściółka GelFit™ wspiera dolną część placów
- Przewiewna wyściółka GelFit™ zapewnia przepływ powietrza 
   i zapobiega przegrzewaniu przez cały dzień
- Regulowane elastyczne panele boczne umożliwiają
   dopasowanie w ciągu dnia zgodnie z potrzebami
- Regulowane paski zamocowane z przodu i z tyłu
- Wisząca pętla tylna
- Wzmocnione punkty nacisku zwiększają wytrzymałość
- Wytrzymała tkanina 1680D i gumki
- Regulowana długość 81cm - 96cm w talii

Kod EAN: 1210001300064
Ilość w opakowaniu: 5
Wymiary opakowania: 32 cm x 27 cm x 28 cm
Waga opakowania: 2,50 kg

ŻELOWE WSPARCIE DLA PLECÓW 
GELFIT 

TM (ŚREDNIA)
TB-45G-M

- Wygodna wyściółka GelFit™ wspiera dolną część placów
- Przewiewna wyściółka GelFit™ zapewnia przepływ powietrza  
   i zapobiega przegrzewaniu przez cały dzień
- Regulowane elastyczne panele boczne umożliwiają
   dopasowanie w ciągu dnia zgodnie z potrzebami
- Regulowane paski zamocowane z przodu i z tyłu
- Wisząca pętla tylna
- Wzmocnione punkty nacisku zwiększają wytrzymałość
- Wytrzymała tkanina 1680D i gumki
- Regulowana długość 101cm - 121cm w talii

Kod EAN: 1210001300057
Ilość w opakowaniu: 5 
Wymiary opakowania: 60,96 cm x 25,40 cm x 33,65 cm
Waga opakowania: 2.55Kg

ŻELOWE WSPARCIE DLA PLECÓW 
GELFIT 

TM (DUŻE)
TB-45G-L

W zestawie: 3 sakwy, wyściełany pas i wyściełane szelki
- Innowacyjne konstrukcyjnie kieszenie wzmacniane plastikiem  
   zapobiegają wypadaniu narzędzi, 25 kieszeni i pętli
- Wyściółka tylnej sakwy zapobiega ciągłym uderzeniom
   kieszeni  o nogę
- Regulowana długość pasa: stalową końcówkę zaciskową  
   pozwala na przycięcie paska do wymaganej długości, eliminując  
   potrzebę podwinięcia nadmiaru
- Wygodna wyściółka i pasek na pierś, wzmocnione punkty  
   nacisku
- Ergonomiczne szelki równomiernie rozkładają obciążenie
- 4 regulowane pętle na szelki umieszczone na pasie można
   ustawiać w optymalnej pozycji
- Wytrzymała stalowa klamra
- Regulowana długość 81cm - 121cm w talii

Kod EAN: 1210001300033
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 77,5 cm x 35 cm x 35 cm
Waga opakowania: 5,82 kg

SPECJALISTYCZNY ZESTAW Z 
SZELKAMI FARMER
TB-301-6

3 ZACZEPY CLIPTECH®

TB-CT-150

Kod EAN: 1210001300378
Ilość w opakowaniu: 9 
Wymiary opakowania: 21 cm x 16,5 cm x 17 cm
Waga opakowania: 1,40 kg

- Kompatybilne ze wszystkimi sakwami z zaczepami ClipTech®

- W zestawie wkręty i kotwice ścienne
- Wytrzymała konstrukcja stalowa malowana proszkowo
- Organizowanie narzędzi
- Łączy liczne organizatory ścienne
- Organizuje całą kolekcję narzędzi zapewniają maksymalną dostępność
- Sakwy, zaczepy i narzędzia sprzedawane są oddzielnie

Kod EAN: 1210001300088
Ilość w opakowaniu: 9 
Wymiary opakowania: 61,5 cm x 15,5 cm x 16,5 cm
Waga opakowania: 3,40 kg

TB-53
ORGANIZER ŚCIENNY 60CM

- Punkt mocowania dla wszystkich sakw a zaczepem ClipTech® 
- Łatwe mocowanie do wszystkich pasów, organizera ściennego
  Torba i worek z zaczepem ClipTech®

- Otwory na wkręty umożliwiają załączenie zaczepów w
   dowolnym miejscu
- Wytrzymałe sworznie stalowe
- Bez sakw, toreb i wkrętów w zestawie
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- Umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia
- Wtrzymała konstrukcja
- Kompatybilny ze wszystkimi torbami i workami ToughBuilt
- Antypoślizgowa powierzchnia

Kod EAN: 1210001300101
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 21 cm x 10 cm x 30 cm
Waga opakowania: 1,10 kg

PASEK NA RAMIĘ
TB-55-B

- Możliwość zamieszenia kluczy na pętli pasa lub na torbie
- Podwójna możliwość użycia do zawinięcia kabli 
- Można zawinąć kabel i zamocować obydwa karabińczyki
   do torby lub ściany
- Wytrzymały brelok do kluczy malowany proszkowo
- 2 duże karabińczyki malowane proszkowo

Kod EAN: 1210001300095
Ilość w opakowaniu: 12 
Wymiary opakowania: 30,5 cm x 7 cm x 15 cm
Waga opakowania: 0,80 kg

BRELOK DO KLUCZY
TB-54-K

- Do zaczepienia na wszystkich pasach i kieszeniach
- Niezwykle wytrzymała pętla stalowa
- Unikalna organizacja kabli zasilających: pasek przytrzymujący
   mocno przytrzymuje kabel zasilający w jednym miejscu
- Wytrzymała konstrukcja: wzmocniony nitami materiał ABS i   
   stal umożliwia wykonywanie pracy w najcięższych warunkach

Kod EAN: 1210001300071
Ilość w opakowaniu: 12 
Wymiary opakowania: 37,5 cm x 15 cm x 13 cm
Waga opakowania: 2,00 kg

MODULARNA PĘTLA DO
ZWIESZENIA MŁOTKA
TB-52

W zestawie: 1 x kieszeń na telefon typu smartfon,
1 x karabińczyk
- Stalowe zapięcie można zamocować do każdego pasa
- Pasuje do większości telefonów typu smartfon
- Miękka wyściółka, zapobiegające zadrapaniom
- Konstrukcja ze ściankami wyłożonymi plastikiem chroni telefon

Kod EAN: 1210001300040
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 27,5 cm x 10,5 cm x 16 cm
Waga opakowania: 0,98 kg

KIESZEŃ NA TELEFON TYPU
SMARTFON (DUŻA)
TB-33C

W zestawie: 1 x kieszeń na telefon typu smartfon, 1 x notatnik
w kratkę w rozmiarze XS, 1 x ołówek stolarski i 1 karabińczyk
- Stalowe zapięcie można zamocować do każdego pasa
- Pasuje do większości telefonów typu smartfon
- Miękka wyściółka, zapobiegające zadrapaniom
- Konstrukcja ze ściankami wyłożonymi plastikiem chroni telefon

Kod EAN: 1210001300941
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 37,5 cm x 12,5 cm x 16 cm
Waga opakowania: 1,40 kg

KIESZEŃ NA TELEFON TYPU
SMARTFON + NOTATNIK I OŁÓWEK
TB-33

- Kompaktowy rozmiar mieszczący zadziwiająca ilość narzędzi
- Kieszeń na nóż wielofunkcyjny wyściełana plastikiem
- Stalowy uchwyt na pasie
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Wytrzymała konstrukcja
- 6 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300934
Ilość w opakowaniu: 12 
Wymiary opakowania: 26 cm x 19 cm x 24,5 cm
Waga opakowania: 1,80 kg

SAKWA UNIWERSALNA
TB-30
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TORBY TWARDA  
KONSTRUKCJA  
MASSIVE MOUTH®

NAJSZERSZY OTWÓR TORBY
NA RYNKU ZAPEWNIA DOSKONAŁY 
DOSTĘP DO NARZĘDZI

NIEPRZEMAKALNA  
TWARDA KONSTRUKCJA  
I WZMOCNIONE KÓŁKA
Wzmocniony całościowo
wodoodporny spód  i kółka do 
użytkowania w terenie

OGROMNY  
OTWÓR 38CM

Opatentowany otwór o szerokości 38 cm / 15 cali
jest szerszy niż otwory w innych torbach
dostępnych na rynku zapewniając łatwiejszy 
dostęp i lepszą widoczność  

PRZYPINANE I
ODPINANE SAKWY
Stalowy pręt z zaczepem Cliptech® pozwala na
przypinanie i odpinanie licznych sakw zapewniając 
szybki dostęp i właściwą organizację podczas pracy 

1

2

3
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Kod EAN: 1210001301320
Ilość w opakowaniu:2 
Wymiary opakowania: 57.5cm x 45.0cm x 38.0cm
Waga opakowania: 6.68kg

TORBA O TWARDEJ KONSTRUKCJI  
MASSIVE MOUTH® M 30cM
TB-CT-62-12

- W pełni wzmocniona nieprzemakalna podstawa 
- Konstrukcja HardBody™ zabezpiecza całą zawartość 
- Opatentowane zamknięcie na zamek zapewnia najłatwiejszy dostęp  

i widoczność, czym wyróżnia ten model na rynku 
- Możliwość przypinania kieszeni i ich odpinania: kompatybilność  

z opatentowanymi kieszeniami ClipTech® zapewnia najlepszą organizację narzędzi 
- W zestawie ClipTech® Hub 
- Uporządkowane kieszenie zewnętrzne 
- Stalowa szyna ClipTech® podtrzymuje kieszenie  

(kieszenie należy zakupić osobno) 
- Wzmocnione kółka do użytku w terenie 
- Konstrukcja odporna na uderzenia 
- Bardzo duży otwór 38cm

Kod EAN: 1210001301375
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 64.0cm x 38.0cm x 50.0cm
Waga opakowania: 10.27kg

TORBA NA KÓŁKACH O TWARDEJ KONSTRUKCJI  
MASSIVE MOUTH® XXL 55CM
TB-CT-61-22

- W pełni wzmocniona nieprzemakalna podstawa 
- Konstrukcja HardBody™ zabezpiecza całą zawartość 
- Zamknięcie na zamek zapewnia najłatwiejszy dostęp i widoczność,  

czym wyróżnia ten model na rynku 
- Możliwość przypinania kieszeni i ich odpinania: kompatybilność  

z opatentowanymi kieszeniami ClipTech® zapewnia najlepszą organizację narzędzi 
- W zestawie ClipTech® Hub 
- Uporządkowane kieszenie zewnętrzne 
- Stalowa szyna ClipTech® podtrzymuje kieszenie  

(kieszenie należy zakupić osobno) 
- Konstrukcja odporna na uderzenia 
- Bardzo duży otwór 35cm

Kod EAN: 1210001301061
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 54 cm x 38 cm x 50,5 cm
Waga opakowania: 8,26 kg

TORBA NA KÓŁKACH O TWARDEJ KONSTRUKCJI  
MASSIVE MOUTH® XL 45CM
TB-CT-61-18

- Najwyższa jakość, konstrukcja i materiały poparte 25 letnią gwarancją
- Przypinane i odpinane sakwy: kompatybilne z opatentowanymi sakwami  

z zaczepami ClipTech® dla maksymalnej organizacji narzędzi
- Wzmocniona obudowa wodoodporna przetestowana pod kątem wstrząsów
- Opatentowany otwór Massive Mouth® o szerokości 38cm  

zapewnia lepszą widoczność i łatwiejszy dostęp
- Wzmocniony wodoodporny spód
- Sztywna konstrukcja z panelami kieszeni wzmocnionymi nitami zapewnia wysoką ochronę i trwałość
- Opatentowana górna pokrywa zapinana na zamek zapewnia najłatwiejszy dostęp  

i widoczność ze wszystkich toreb na rynku W zestawie zaczep ClipTech® 
- Usztywnione kieszenie zewnętrzne, które napinają  

się utrzymując narzędzia na swoim miejscu
- Wytrzymały stalowy pręt z zaczepem ClipTech® utrzymuje  

sakwy ToughBuilt (sakwy kupowane są oddzielnie)
- Wzmocnione kółka do użytkowania  

w terenie w trudnych miejscach pracy
- Wyjątkowo szeroki uchwyt dwuręczny  

i wytrzymały uchwyt teleskopowy

Kod EAN: 1210001301078
Ilość w opakowaniu: 1 
Wymiary opakowania: 47 cm x 38 cm x 50,5 cm
Waga opakowania: 7,26 kg

TORBA NA KÓŁKACH O TWARDEJ KONSTRUKCJI  
MASSIVE MOUTH® L 35CM 
TB-CT-61-14

- Najwyższa jakość, konstrukcja i materiały poparte 25 letnią gwarancją
- Przypinane i odpinane sakwy: kompatybilne z opatentowanymi sakwami z zaczepami  

ClipTech® dla maksymalnej organizacji: W zestawie zaczep ClipTech® 
- Opatentowany otwór Massive Mouth® o szerokości 38cm zapewnia lepszą  

widoczność i łatwiejszy dostęp
- Sztywna konstrukcja z panelami kieszeni wzmocnionymi nitami zapewnia wysoką  

ochronę i trwałość
- Opatentowana górna pokrywa zapinana na zamek zapewnia najłatwiejszy dostęp  

i widoczność ze wszystkich toreb na rynku
- Usztywnione kieszenie zewnętrzne, które napinają się utrzymując narzędzia  

na swoim miejscu
- Wzmocniony wodoodporny spód
- Wytrzymały stalowy pręt z zaczepem ClipTech® utrzymuje  

sakwy ToughBuilt (sakwy kupowane są oddzielnie)
- Wzmocnione kółka do użytkowania w terenie w trudnych miejscach pracy
- Wyjątkowo szeroki uchwyt dwuręczny i wytrzymały uchwyt teleskopowy
- Wzmocniona obudowa wodoodporna przetestowana pod kątem  

wstrząsów

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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- W pełni wzmocniona nieprzemakalna podstawa 
- Konstrukcja HardBody™ zabezpiecza całą zawartość 
- Możliwość przypinania kieszeni i ich odpinania: kompatybilność  

z opatentowanymi kieszeniami ClipTech® zapewnia najlepszą organizację narzędzi 
- W zestawie ClipTech® Hub 
- Wytrzymała rączka 
- Uporządkowane kieszenie zewnętrzne 
- Stalowa szyna ClipTech® podtrzymuje kieszenie  

(kieszenie należy zakupić osobno) 
- Konstrukcja odporna na uderzenia 
- Składana rączka

Kod EAN: 1210001301351
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania:61.0cm x 37.0cm x 37.0cm 
Waga opakowania: 6.45kg

WOREK NA NARZĘDZIA ROZMIAR M 30CM
TB-CT-82-12

- W pełni wzmocniona nieprzemakalna podstawa 
- Konstrukcja HardBody™ zabezpiecza całą zawartość 
- Zamknięcie na zamek zapewnia najłatwiejszy dostęp i widoczność,  

czym wyróżnia ten model na rynku 
- Możliwość przypinania kieszeni i ich odpinania: kompatybilność  

z opatentowanymi kieszeniami ClipTech® zapewnia najlepszą organizację narzędzi 
- W zestawie ClipTech® Hub 
- Uporządkowane kieszenie zewnętrzne 
- Stalowa szyna ClipTech® podtrzymuje kieszenie  

(kieszenie należy zakupić osobno) 
- Konstrukcja odporna na uderzenia 
- Bardzo duży otwór 35cm

Kod EAN: 1210001301344
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 66.0cm x 58.0cm x 38.0cm
Waga opakowania: 10.10kg

TORBA O TWARDEJ KONSTRUKCJI  
MASSIVE MOUTH® XL 50CM
TB-CT-62-20

- Najwyższa jakość, konstrukcja i materiały poparte 25 letnią gwarancją
- Przypinane i odpinane sakwy: kompatybilne z opatentowanymi sakwami  

z zaczepami ClipTech® dla maksymalnej organizacji narzędzi W zestawie zaczep ClipTech® 
- Sztywna konstrukcja z panelami kieszeni wzmocnionymi nitami zapewnia wysoką ochronę i trwałość
- Usztywnione kieszenie zewnętrzne, które napinają się utrzymując narzędzia na swoim miejscu
- Wyjątkowo szeroki wzmocniony nitami uchwyt dwuręczny rozkłada się dla łatwiejszego dostępu
- Wytrzymały stalowy pręt z zaczepem ClipTech® utrzymuje sakwy  

ToughBuilt (sakwy kupowane są oddzielnie)
- Wzmocniony wodoodporny spód
- Wzmocniona obudowa wodoodporna  

przetestowana pod kątem wstrząsów
- Wzmocnienie nitami

Kod EAN: 1210001301085
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 57 cm x 47 cm x 36 cm
Waga opakowania: 7,44 kg

WOREK NA NARZĘDZIA ROZMIAR L 40CM
TB-CT-82-16

- Najwyższa jakość, konstrukcja i materiały poparte 25 letnią gwarancją
- Przypinane i odpinane sakwy: kompatybilne z opatentowanymi sakwami  

z zaczepami ClipTech® dla maksymalnej organizacji: W zestawie zaczep ClipTech® 
- Wewnętrzne ścianki działowe oraz usztywnione kieszenie zewnętrze napinają się  

utrzymując narzędzia na swoim miejscu
- Sztywna konstrukcja z panelami kieszeni wzmocnionymi nitami zapewnia wysoką ochronę i trwałość
- Opatentowana górna pokrywa zapinana na zamek zapewnia najłatwiejszy dostęp  

i widoczność ze wszystkich toreb na rynku
- Ogromy otwór 40cm
- Wzmocniony wodoodporny spód
- Usztywnione kieszenie zewnętrzne, które napinają się  

utrzymując narzędzia na swoim miejscu
- Wytrzymały stalowy pręt z zaczepem ClipTech® utrzymuje  

sakwy ToughBuilt (sakwy kupowane są oddzielnie)
- Wzmocniona obudowa wodoodporna przetestowana  

pod kątem wstrząsów
Kod EAN: 1210001301092
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 47 cm x 56 cm x 37 cm
Waga opakowania: 7,37 kg

TORBA O TWARDEJ KONSTRUKCJI  
MASSIVE MOUTH® L 40CM
TB-CT-62-16A

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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TORBY MASSIVE MOUTH® 

WSZECHSTRONNA TORBA
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Maksymalne obciążenie: 29-34 kg
- Otwór Massive Mouth®: najszerszy na rynku zapewniając  
   doskonały dostęp 
- Sztywna plastikowa wyściółka HardBody™ chroni zawartość
- Kieszeń na notatnik
- Zamknięcie na zamek błyskawiczny zapewnia dodatkową  
   ochronę i bezpieczeństwo
- Kieszenie z wytrzymałej siatki
- Dobra widoczność przechowywanych przedmiotów
- Usztywnione zewnętrzne kieszenie wyściełane plastikiem
- Wytrzymała konstrukcja i gumowe nóżki
- 51 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300132
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 59,1 cm x 23,5 cm x 28,6 cm
Waga opakowania: 4,90 kg

TORBA MASSIVE MOUTH® 
50CM
TB-60-20

Maksymalne obciążenie: 9-34 kg
- Otwór Massive Mouth®: najszerszy na rynku zapewniając  
   doskonały dostęp 
- Sztywna plastikowa wyściółka HardBody™ chroni zawartość
- Zamknięcie na zamek błyskawiczny zapewnia dodatkową  
   ochronę i bezpieczeństwo
- Kieszenie z wytrzymałej siatki zapewniają widoczność
   przechowywanych przedmiotów
- Wzmocnione stalowe uchwyty umożliwiają przenoszenie  
   ogromnych ciężarów z łatwością, dodatkowe uchwyty
   boczne do przenoszenia dużego ciężaru przez 2 osoby
- Wyściełany pasek na ramię i kieszeń na notatnik
- Usztywnione zewnętrzne kieszenie wyściełane plastikiem
- Wytrzymała konstrukcja i gumowe nóżki 
- 62 kieszenie i pętle

Kod EAN: 1210001300149
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 80,6 cm x 34 cm x 37,4 cm
Waga opakowania: 14,80 kg

TORBA MASSIVE MOUTH® 
66CM
TB-60-26

Maksymalne obciążenie: 29-34 kg
- Otwór Massive Mouth®: najszerszy na rynku zapewniając  
   doskonały dostęp 
- Sztywna plastikowa wyściółka HardBody™ chroni zawartość
- Kieszeń na notatnik
- Zamknięcie na zamek błyskawiczny zapewnia dodatkową  
   ochronę i bezpieczeństwo
- Kieszenie z wytrzymałej siatki zapewniają widoczność
   przechowywanych przedmiotów
- Usztywnione zewnętrzne kieszenie wyściełane plastikiem
- Wytrzymałe gumowe nóżki
- Dodatkowe uchwyty boczne do przenoszenia dużego
   ciężaru przez 2 osoby
- Bezkompromisowa konstrukcja
- Wyściełany pasek na ramię
- 65 kieszeni i pętli
Kod EAN: 12100013000156
Ilość w opakowaniu: 3 
Wymiary opakowania: 90,3 cm x 30 cm x 28 cm
Waga opakowania: 11,85 kg

TORBA MASSIVE MOUTH®

76CM
TB-60-30

- Mieści laptop o wymiarach 13”-17”
- 31 kieszeni i pętli
- Duża klapa przednia zapewnia łatwy dostęp do wszystkich  
   narzędzi
- Solidna podstawa umożliwia wykorzystanie plecaka w terenie
- Otwarte i zaryte kieszenie wewnętrzne
- Uniwersalna kieszeń przednia z zamkiem i klamrami
- Paski naramienne wykonane z oddychającego materiału
- Podwójny uchwyt
- Akcesoria znajdujące się wewnątrz plecaka
   sprzedawane są oddzielnie

Kod EAN: 1210001300163
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 50 cm x 39 cm x 54 cm
Waga opakowania: 9,20 kg

PLECAK NA NARZĘDZIA
TB-66C

Maksymalne obciążenie: 29-34 kg
- Otwór Massive Mouth®: najszerszy na   
   rynku zapewniając doskonały dostęp 
- Sztywna plastikowa wyściółka HardBody™ chroni zawartość
- Kieszeń na notatnik
- Zamknięcie na zamek błyskawiczny zapewnia dodatkową
   ochronę i bezpieczeństwo
- Usztywnione zewnętrzne kieszenie wyściełane plastikiem
- Wytrzymała konstrukcja 
- Wytrzymałe gumowe nóżki 
- 32 kieszenie i pętle

Kod EAN: 1210001300118
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 39,5 cm x 23,5 cm x 23,5 cm
Waga opakowania: 2,80 kg

TORBA MASSIVE MOUTH® 
30CM
TB-60-12

Maksymalne obciążenie: 29-34 kg
- Otwór Massive Mouth®: najszerszy na rynku zapewniając  
   doskonały dostęp 
- Sztywna plastikowa wyściółka HardBody™ chroni zawartość
- Kieszeń na notatnik
- Zamknięcie na zamek błyskawiczny zapewnia dodatkową  
   ochronę i bezpieczeństwo
- Usztywnione zewnętrzne kieszenie wyściełane plastikiem
- Wytrzymała konstrukcja 
- Wytrzymałe gumowe nóżki
- 38 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300125
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 50,2 cm x 23,5 cm x 26 cm
Waga opakowania: 3,60 kg

TORBA MASSIVE MOUTH®

40CM 
TB-60-16
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WORKI MODUŁOWE
W PEŁNI INDYWIDUALIZOWANE

- 6-częściowy zestaw
- 2 wyjmowane pojemniki SoftBox™ mieszczą się w worku
- 3 wyjmowane przegrody z kieszeniami
- Ustawiany na jednej przegrodzie 
- Wytrzymała konstrukcja HardBody™
- Zaczep na taśmę mierniczą
   Pasek na taśmę ze stalowym haczykiem
- Kryta kieszeń na notatnik
- Wyściełany uchwyt 
- Wzmocnienie nitami
- 68 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300194
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 79 cm x 58 cm x 28 cm
Waga opakowania: 11,40 kg

WOREK MODUŁOWY
76CM
TB-81-30

- W zestawie worek, sakwa i 2 zaczepy ClipTech®

- Sakwę można szybko przepiąć z worka na pas
- Wyściełany uchwyt
- Wewnętrzne przegrody i zewnętrzne kieszenie do
   uporządkowanego przechowywania narzędzi
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Wzmocnienie nitami
- Wytrzymałe gumowe nóżki
- Wyłożone plastikiem kieszenie zewnętrzne bezpiecznie
   utrzymują narzędzia we właściwym miejscu 
- 31 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300392
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 50,5 cm x 32,5 cm x 37 cm
Waga opakowania: 3,50 kg

WOREK + SAKWA 
20CM
TB-CT-180-8

- Wyjmowane pojemniki SoftBox™
- 3 wyjmowane przegrody z kieszeniami
- Ustawiany na jednej przegrodzie
- Kryta kieszeń na notatnik
- Wytrzymała konstrukcja HardBody™
- Zaczep na taśmę mierniczą
   Pasek na taśmę ze stalowym haczykiem
- Wyściełany uchwyt
- Wzmocnienie nitami
- 57 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300187
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 56 cm x 51 cm x 28 cm
Waga opakowania: 7,70 kg

WOREK MODUŁOWY
 45CM
TB-81-18

- 3 wyjmowane przegrody z kieszeniami
- Ustawiany na jednej przegrodzie
- Wyjątkowo solidna konstrukcja HardBody™
- Kryta kieszeń na notatnik
- Zaczep na taśmę mierniczą
   Pasek na taśmę ze stalowym haczykiem
- Wyściełany uchwyt
- Wzmocnienie nitami
- 61 kieszeni i pętli

Kod EAN: 1210001300170
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 56 cm x 36 cm x 28 cm
Waga opakowania: 5,80 kg

WOREK MODUŁOWY
30CM
TB-81-12
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W zestawie: 30cm, 22cm i 17cm
Pojemniki na narzędzia typu SoftBox™
- Regulowane przegrody umożliwiają   
   różnorodne konfiguracje
- Idealne rozwiązanie dla przechowywania  
   małych przedmiotów
- Wytrzymałe okienka z siatki
- Ścianki wyłożone plastikiem
- Szerokie otwarcia dla łatwego dostępu
- Okienka na etykiety
- Materiały odporne na przebicie

Kod EAN: 1210001300026
Ilość w opakowaniu: 3
Wymiary opakowania: 43,8 cm x 34,9 cm x 32,4 cm
Waga opakowania: 3,20 kg

POJEMNIKI NA NARZĘDZIA 
TYPU SOFTBOX™ - 3 SZT.
TB-192-C

W zestawie: 28cm, 15cm i 7cm Tower 
SoftBox™
- Idealne rozwiązanie dla przechowywania    
   małych przedmiotów
- Wytrzymałe okienka z siatki
- Ścianki wyłożone plastikiem
- Szerokie otwarcia dla łatwego dostępu
- Okienka na etykiety
- Materiały odporne na przebicie

Kod EAN: 1210001300019
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 41,3 cm x 24,8 cm x 28,6 cm
Waga opakowania: 2,50 kg

WYSOKIE POJEMNIKI TYPU 
SOFTBOX™ - 3 SZT.
TB-192-B

W zestawie: 2 x 15cm pojemniki typu SoftBox™
- Idealne rozwiązanie dla przechowywania
   małych przedmiotów
- Wytrzymałe okienka z siatki
- Ścianki wyłożone plastikiem
- Szerokie otwarcia dla łatwego dostępu
- Okienka na etykiety
- Materiały odporne na przebicie

Kod EAN: 1210001300002
Ilość w opakowaniu: 6 
Wymiary opakowania: 45 cm x 30 cm x 30 cm
Waga opakowania: 2,70 kg

SZEŚCIOKĄTNE POJEMNIKI 
TYPU SOFTBOX™ - 2 SZT.
TB-192-A2

- Zamki umieszczone w górnej części
   zapewniają łatwy dostęp
- Uchwyty do szybkiego przenoszenia
- Wytrzymałe okienka z siatki umożliwiają
   obserwację zawartości
- Twarde pierścienie
- Torby można zawiesić na kołkach lub
   gwoździach

Kod EAN: 1210001300200
Ilość w opakowaniu: 10 
Wymiary opakowania: 22,5 cm x 19 cm x 29 cm
Waga opakowania: 2,20 kg

TORBY ZAMYKANE - 3 SZT.
TB-94-M-3

ZAPIĘCIA I AKCESORIA
MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE
PRZESTRZENI DLA MAŁYCH PRZEDMIOTÓW
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- Zawiera 1 notatnik w kratkę ToughBuilt
- 3 zewnętrzne kieszenie na akcesoria z szybkim dostępem
- Uchwyt górny
- Pasek do przenoszenia ręcznego
- Kieszeń na telefon typu smartfon
- Miejsce na wizytówki 
- Kompatybilny pasek na ramię
- Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi kieszeniami

Kod EAN: 1210001300965
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 20 cm x 20 cm x 27 cm
Waga opakowania: 3,10 kg

ORGANIZER + NOTATNIK W KRATKĘ (DUŻY)
TB-56-L-C

- Solidna konstrukcja HardBody™ z wyściółką zabezpieczającą
- Mieści laptopy o przekątnej 33cm - 43cm
- Kieszenie zewnętrzne zapewniające szybki dostęp, doskonale dopasowane  
   do organizerów ToughBuilt
- Pasek na ramię
- Zaczep na taśmę mierniczą
- Duża pojemność z dwoma przegrodami
- Kompatybilna z sakwami z zaczepami ClipTech®

- Kieszeń na akcesoria w pokrywie
- Niezależne paski do pokrywy

Kod EAN: 1210001300644
Ilość w opakowaniu: 2 
Wymiary opakowania: 47 cm x 28 cm x 39,5 cm
Waga opakowania: 4,70 kg

TB-EL-1-M2

TORBA NA LAPTOP Z ŁATWYM DOSTĘPEM 
+ PASEK NA RAMIĘ

ORGANIZACJA
FIRMY
UMOŻLIWIA SPECJALISTYCZNĄ 
ORGANIZACJĘ MIEJSCA PRACY
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- Solidna konstrukcja zaprojektowana dla miejsc pracy
- Mieści się w kieszeni, sakwie i torbie
- Kartki w kratkę, idealne dla sporządzania notatek lub szkiców
- Pokrywy plastikowe
- Metalowa spirala na grzbiecie
- Kompatybilny z wieloma sakwami ToughBuilt
- Wielkość strony: 9,9cm x 5cm

Kod EAN: 1210001301016
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 28 cm x 14 cm x 7 cm
Waga opakowania: 0,80 kg

NOTATNIK W KRATKĘ
(BARDZO MAŁY) - 3 SZT.
TB-56-XS-3

- Solidna konstrukcja zaprojektowana dla miejsc pracy
- Mieści się w tylnej kieszeni
- Kartki w kratkę, idealne dla sporządzania notatek lub szkiców 
- Pokrywy plastikowe
- Metalowa spirala na grzbiecie
- Kompatybilny z organizerem, sakwami i torbami
- Wielkość strony: 12,9cm x 9,3cm

Kod EAN: 1210001300996
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 35 cm x 17,5 cm x 11,3 cm
Waga opakowania: 2,40 kg

TB-56-S-3

- Zawiera notatnik w kratkę ToughBuilt
- Zapięcie na rzepy
- Kieszeń z siatki zamykana na zamek błyskawiczny
- Kieszeń na ołówek
- Zakładka
- Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi kieszeniami

Kod EAN: 1210001301009
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 27,9 cm x 13,3 cm x 17,1 cm
Waga opakowania: 1,50 kg

NOTATNIK W KRATKĘ (MAŁY)
- 3 SZT.

TB-56-S-C

ORGANIZER MIESZCZĄCY SIĘ W
TYLNEJ KIESZENI + NOTATNIK
W KRATKĘ (MAŁY)

- Solidna konstrukcja zaprojektowana dla miejsc pracy
- Mieści się w tylnej kieszeni
- Kartki w kratkę, idealne dla sporządzania notatek lub szkiców
- Pokrywy plastikowe
- Metalowa spirala na grzbiecie
- Gruba kartonowa okładka
- Kompatybilny z organizerem ToughBuilt
- Wielkość strony: 23,1cm x 9,3cm

Kod EAN: 1210001300972
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 51 cm x 17,3 cm x 11,5 cm
Waga opakowania: 3,52 kg

NOTATNIK W KRATKĘ (ŚREDNI)
- 2 SZT.
TB-56-M-2

- Zawiera notatnik w kratkę ToughBuilt
- 2 zewnętrze kieszenie na akcesoria z szybkim dostępem
- Uchwyt górny
- Pasek do przenoszenia ręcznego
- Miejsce na wizytówki 
- Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnionymi kieszeniami

Kod EAN: 1210001300989
Ilość w opakowaniu: 4 
Wymiary opakowania: 17 cm x 13 cm x 27 cm
Waga opakowania: 1,70 kg

ORGANIZER + NOTATNIK W KRATKĘ 
(ŚREDNI)
TB-56-M-C

- Solidna konstrukcja zaprojektowana dla miejsc pracy
- Kartki w kratkę, idealne dla sporządzania notatek lub szkiców
- Pokrywy plastikowe
- Metalowa spirala na grzbiecie
- Gruba kartonowa okładka Kompatybilny z organizerami   
   ToughBuilt
- Wielkość strony: 23,1cm x 16,7cm

Kod EAN: 1210001300958
Ilość w opakowaniu: 8 
Wymiary opakowania: 51 cm x 16,5 cm x 18,5 cm
Waga opakowania: 6,40 kg

NOTATNIK W KRATKĘ (DUŻY)
- 2 SZT.
TB-56-L-2
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TB-301-6   68
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TB-CT-20-L   57
TB-CT-20-LX   57
TB-CT-20-S   57
TB-CT-22   58
TB-CT-24   58
TB-CT-25   59
TB-CT-25X   59
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INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI I REJESTRACJI PRODUKTU MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ

WWW.TOUGHBUILT.COM

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

Chociaż wszystkie produkty ToughBuilt® są wytwarzane tak, aby były wytrzymałe, ważne jest, aby były właściwie stosowane.

Na większość produktów wytwarzanych i sprzedawanych przez ToughBuilt® pierwszy nabywca otrzymuje 25-letnią gwarancję na wady materiałowe  
lub produkcyjne. Normalne zużycie oraz stan będący wynikiem wypadku, niewłaściwego użytkowania, nadużycia, modyfikacji, niewłaściwej pielęgnacji lub
konserwacji powodują unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja jest wyłączna i zastępuje wszelkie inne gwarancje umowne dowolnego rodzaju.

Wszystkie produkty ToughBuilt są standardowo objęte dwuletnią gwarancją, która może zostać
przedłużona do 25 lat, pod warunkiem, że klienci zarejestrują swój produkt w ciągu 30 dni od zakupu.
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