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Many years of our experience in the production of plastic, months of design and testing have
led us to create a completely new class of waterproof and dustproof toolboxes - Heavy Duty line.
Dedicated to professionals boxes are characterized by exceptional strength, load capacity as well
as numerous ergonomic solutions. The quality of this product line is guaranteed by the certiicate IP54. Each of the boxes has a carriage, measure tape, padlock, side handles and the ability to
install additional tool holsters. Despite it’s large dimensions, the box is practical and comfortable
to use. HD Compact is ideal for people who need box to carry medium sized tools. HD Trophy is
a toolbox of far larger size - its capacity and load will satisfy each professional. For the most demanding users we have created also HD. WheelBox - rather than carry heavy tools now you can
efortlessly transport them to the workplace.
Nasze wieloletnie doświadczenie w produkcji z tworzyw sztucznych, miesiące projektowania oraz testów
pozwoliły nam na stworzenie całkowicie nowej klasy skrzynek narzędziowych odpornych na szkodliwe
działanie wody i pyłu – linii Heavy Duty. Dedykowane profesjonalistom skrzynki charakteryzują się wyjątkową
wytrzymałością, ładownością a także licznymi rozwiązaniami podnoszącymi ergonomię pracy. Potwierdzeniem
ponadprzeciętnej solidności tej linii produktów jest przyznanie jej certyikatu jakości IP54. Każda ze skrzynek
posiada nosidło, miarkę, miejsce na kłódkę, uchwyty boczne oraz możliwość zamontowania dodatkowych
kabur narzędziowych. Pomimo dużych gabarytów skrzynki są praktyczne i wygodne w użytkowaniu. HD
Compact jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują skrzynki do przenoszenia narzędzi o niezbyt dużych gabarytach. HD Trophy jest skrzynką o zdecydowanie większych rozmiarach – jej pojemność oraz
ładowność zadowoli każdego fachowca. Dla najbardziej wymagających użytkowników stworzyliśmy także
skrzynkę HD WheelBox – zamiast nosić ciężkie narzędzia teraz bez wysiłku można je przewieźć na miejsce pracy.
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