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CAPTION
LEGENDA

*accessories not included/nie zawiera narzędzi

Ergonomic packing – storing one 

container inside another container 

exceptionally improves the logistics of 

packing. 

Slat attachments– you can attach it 

with screws along with containers to 

a wall, improving the way you use the 

space.

Listwa- można ją przykręcić wraz z 

pojemnikami do ściany umożliwiając 

tym samym lepsze wykorzystanie 

przestrzeni. 

Ergonomiczne pakowanie - 

magazynowanie pojemników jeden 

w drugi niezwykle ułatwia ich pakow-

anie i poprawia ich logistykę.

Space for label – a place designed for 

a label allows you to write down what 

elements are kept in the box; in this 

way, you will be able to indentify them 

more readily.

Miejsce na etykietę - specjalnie 

wygospodarowane miejsce na naklejkę 

pozwala podpisać, jakie elementy są 

w pojemniku przechowywane, a to 

ułatwia ich szybkie zidentyikowanie.

Fixing wall – it is a useful addition to the 

containers. Those racks can hold several 

containers of diferent sizes, which is very 

useful in small workshops.

Płyta warsztatowa -  stanowi niezmiernie 

użyteczny dodatek do pojemników. 

Przywiercona do ściany może pomieścić 

nawet kilka pojemników w różnych 

rozmiarach, co jest niezwykle 

przydatne w niewielkich warsztatach.

Possibility of stacking – arranging the 

products one on top of another 

signiicantly ecconomizes space, which 

is a great advantage in case of small 

workshops.

Możliwość piętrowania - umożliwia 

znaczną oszczędność miejsca, co staje 

się udogodnieniem w niewielkich 

warsztatach.

Modules – special clasps make it possible 

to create even several meters walls of 

modulboxes. 

Moduły - specjalne zatrzaski pozwalają 

budować moduły nawet kilkumetrowych 

ścian.
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Ergobox Plus

ErgoBox Plus to pojemniki, które 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi 

produktami tworzą idealny moduł do 

przechowywania narzędzi i akscesoriów 

warsztatowych.

Ergobox Plus containers, which 

separately or in combination with 

other products form a perfect module 

for storing tools and workshop 

accessories.
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DIY

*tools not included/nie zawiera narzędzi

Fixing Wall 350 

Metal & Plastic Slat


