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TYP KOLOR
GŁ. WYMIARY  

d x sz x w (mm)
WAGA 

(kg)
CENA 

(zł)
4633 żółta 890 x 590 x 670 12 941,00
4634 żółta 1200 x 800 x 720 22 1 422,00
4635 szary-pomarańczowy 1340 x 990 x 780 26 2 083,00

Łatwe piętrowanie

Typ: 4852

Polietylenowa skrzynia na narzędzia 
- Pojemnik wykonany z polietylenu.

- Przeznaczony do transportu i przechowywania narzędzi 
i drobnych części.

- W podstawowej wersji skrzynia jest dostarczana bez dodatków.

- Szczelnie zamknięta pokrywa nie przepuszcza deszczu.

- Blokada pokrywy w pozycji otwartej.

- Pojemniki można ustawiać na sobie.

Skrzynia uniwersalna
- Szary pojemnik i pomarańczowa pokrywka lub cały żółty.

- Wykonane z włókna szklanego.

- 100% odporny na wpływ warunków atmosferycznych

- Wysoka odporność mechaniczna.

- Idealne rozwiązanie do przechowywania narzędzi
i małych części.

Typ: 4636-B Cena:  85,00 zł
Typ: 4852-B Cena: 177,00 zł

Przegroda poprzeczna.

Typ: 4636-A Cena: 166,00 zł
Typ: 4852-A Cena: 208,00 zł

Zdejmowana półka.

Dodatki

1 346,00 2 960,00

1700 x 800 x 800 mm

750 l

42 kg

1200 x 600 x 540 mm

250 l

18 kg

Typ: 4636

POLIETYLENOWE SKRZYNIE TRANSPORTOWE

Polietylenowe skrzynie do transportu
na samochodzie   Typ: 4632 

- Służy do bezpiecznego transportowania narzędzi, materiałów
budowlanych, drobnych części itp.

- Skrzynia jest zamykana.

- Skrzynie można wkładać do siebie po otwarciu pokrywy.

- Możliwość manipulacji wózkiem widłowym lub dźwigiem.

- Wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

3 344,00

1840 x 740 x 940 mm

750 l

40 kg

Skrzynia do transportu
i przechowywania   Typ: 3341

- Idealne rozwiązanie do przechowywania narzędzi,
akcesoriów itp. 

- Dzięki wymiarom nadaje się do transportu
samochodem. 

- Konstrukcja skrzyni zapobiega wnikaniu wody do
środka. 

- Po otwarciu pokrywa pozostaje zablokowana
w górnej pozycji.

- Skrzynię można podnieść za pomocą wózka
widłowego lub wsporników umieszczonych po bokach. 

– Skrzynia  posiada dwa stalowe zamknięcia
umożliwiające użycie kłódki.

Gwarancja 

5 lat

703,00
990 x 550 x 590 mm 200 l16 kg
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