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ToolBoxes

W

HD

Skrzynki narzędziowe HD
HD
kg

Available colors
Dostępne kolory

HD WEIGHT

Measure - placed on the cover of ToolBox
HD Compact
Miarka - wbudowana w pokrywę skrzynki
HD Compact

HD Alu handle – solid, elongated
handle makes it possible to lift the
box with both hands, thus facilitating
the transport of your box, even when it
is illed with heavy tools.
Alu rączka HD- solidny, wydłużony
uchwyt umożliwia podniesienie
skrzynki dwoma rękami, co ułatwia jej
przenoszenie, nawet przy wypełnieniu
ciężkimi narzędziami.

Tool holster - easy to assemble, ideal
aditional to HD Toolboxes. Allows you
to store andtransport power tools and
accesories.

Anti-slip – lower corners of the box are
made of anti-slip elasto. They give the
bottom added protection against
damage in case of accidental dropping.

Kabura Narzędziowa - łatwa w montażu,
stanowiąca doskonały dodatek do
skrzynki narzędziowej HD. Pozwala
na przechowywanie i przenoszenie
elektronarzędzi oraz akcesorów.

Nóżki - wykonane są z antypoślizgowego
elastomeru zwanego adlex dolne rogi
skrzynki. Chronią dodatkowo jej spód
przed pękaniem przy upuszczeniach.

*tools not included/nie zawiera narzędzi
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Metal latches - allow for safe
transportation of heavy loads. Padlock
hole allows you to protect stored tools
against theft.
Metalowe zapięcia – pozwalają na bezpieczny transport ciężkiego ładunku.
Uchwyt na kłódkę umożliwia zabezpieczenie magazynowanych narzędzi przed
kradzieżą.

Side handles – help you to carry
ToolBox illed with heavy tools.
Uchwyty boczne - ułatwiają
przenoszenie maksymalnie
obciążonej skrzynki.

Portable workshop – thanks to a
specially made handle, you can
transform your box into a mini tool
table.
Mini warsztat - dzięki specjalnemu
uchwytowi, możliwa jest przemiana
skrzynki w mini stół narzędziowy.

Carriage – it is equipped with holes
for smaller elements, such as keys,
screwdrivers or measuring tape – in
this way, all tools are readily accessible.
Nosidło - posiada otwory przeznaczone
na mniejsze elementy, takie jak klucze,
śrubokręty czy taśmę mierniczą, dzięki
którym otrzymuje się łatwy dostęp do
wszystkich narzędzi.

