torby narzędziowe

KOMFORT I BEZPIECZNY
TRANSPORT NARZĘDZI
Torby narzędziowe Stalco Perfect to wybór komfortu, wygody
i bezpieczeństwa.
Najwyższej jakości produkty pomogą w transporcie
narzędzi na miejsce budowy oraz zapewnią im bezpieczne
przechowywanie.
Zadbaj o swój komfort, a bezpieczeństwo narzędzi
pozostaw nam.

PLECAK NARZĘDZIOWY

STR. 6 – 7

PNP28 S-76260
50 x 29.5 x 19 cm

TORBY NARZĘDZIOWE 

STR. 10 – 33

TNP10L S-76262
49 x 30 x 44 cm

TNP10M S-76264
42 x 21 x 24 cm

TNP10S S-76266
37 x 19 x 22 cm

TNP16 S-76268
40 x 22 x 34 cm

TNP18 S-76270
43 x 30 x 30 cm

TNP32 S-76272
51 x 25 x 32 cm

TNP20 S-76276
49 x 28 x 46 cm

TNP22 S-76278
42 x 22 x 32 cm

TNP34 S-76280
28 x 28 x 38 cm

TNP24 S-76282
31 x 35 x 9 cm

NERKA NARZĘDZIOWA

STR. 36 – 37

TNP26 S-76284
36 x 14 x 8 cm

PAS NARZĘDZIOWY

PNP20 S-76286
32 x 24 x 16cm
15 x 13 x 5.5cm

STR. 38 – 39

30x16x5cm
140cm

KIESZENIE NARZĘDZIOWE

KNP10 S-76288
17 x 30 x 6 cm

KNP12 S-76290
32 x 24 x 16 cm

PASEK SKÓRZANY
P10
S-76298 – 105 x 5 cm
S-76302 – 125 x 5 cm
S-76300 – 115 x 5 cm

STR. 42 – 46

KNP14 S-76292
32 x 21.5 x 8 cm

KNP16 S-76294
26 x 19 x 7 cm

KNP18 S-76296
15 x 13 x 5.5 cm

STR. 47

PLECAK NARZĘDZIOWY
S-76260

PNP28
50 x 29.5 x 19 cm

1680D
POLIESTER

Plecak narzędziowy „PNP28” jest profesjonalnym akcesorium przydatnym przy pracach
monterskich i serwisowych. Został wykonany z trwałej i dodatkowo wzmocnionej tkaniny
poliestrowej. Jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i łatwy w utrzymaniu czystości.
Został podzielony na 4 zewnętrzne kieszenie, co ułatwia rozdzielenie w nim potrzebnych
przedmiotów.
Wewnątrz znajduje się dodatkowa kieszeń na laptopa i 18 mniejszych przegródek do przechowywania akcesoriów roboczych. Plecak jest nie tylko funkcjonalny, ale także wygodny
dla użytkownika. W górnej części znajduje się mocny uchwyt do noszenia plecaka w dłoni.
Profilowane pasy nośne o ergonomicznym kształcie mają system precyzyjnej regulacji.
Na komfort użytkowania plecaka wpływa dodatkowy regulowany pas piersiowy, a także
system miękkich oddychających poduszek na plecach. Elementy odblaskowe zapewniają
większą widoczność po zmierzchu i poprawiają bezpieczeństwo użytkownika.
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Uchwyt do
przenoszenia

Kieszeń na
laptopa

4 kieszenie
zewnętrzne

Profilowane,
regulowane pasy
nośne

Regulowane,
rozpinane pasy

Miękkie,
oddychające
poduszki na plecach

Wzmocniony,
wytrzymały
materiał poliester (1680D)

Regulowany,
rozpinany pas
piersiowy

Elementy
odblaskowe

18 kieszeni
wewnętrznych
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TORBA NARZĘDZIOWA
TNP10S S-76266
str. 14-15

TORBA NARZĘDZIOWA
TNP10M S-76264
str. 12-13

TORBA NARZĘDZIOWA
TNP10L S-76262
str. 10-11

TORBA NARZĘDZIOWA
S-76262

TNP10L
49 x 30 x 44 cm

1680D
POLIESTER

Torba narzędziowa „TNP10L” pozwala na bezpieczne przechowywanie narzędzi roboczych. Sprawdza się przy naprawach i pracach serwisowych wykonywanych w terenie.
Dla poprawy widoczności została wykończona elementami odblaskowymi. Torba ma duże
gabaryty i liczne wzmocnienia, dlatego można wykorzystywać ją do transportu wielu narzędzi, także o dużych rozmiarach.
Sztywna konstrukcja i 6 funkcjonalnych wewnętrznych kieszeni ułatwiają utrzymanie porządku wewnątrz. Z kolei podczas pracy sprawdzi się 11 pojemnych kieszonek zewnętrznych. Produkt wykonano z trwałej i wytrzymałej tkaniny poliestrowej.
Główna komora jest zapinana za pomocą mocnego zamka przeszytego podwójnym
wzmocnionym ściegiem. Można przenosić torbę za pomocą uchwytów w górnej części,
których mocowanie jest wzmocnione nitami.
Torba z linii STALCO Perfect ma także wzmocniony teleskopowy uchwyt i plastikowe
koła w dolnej części. Komplet przeznaczony jest do holowania mocno obciążonej torby i objętościowych produktów. Stelaż z kołami jest kompatybilny z torbami TNP10M
i TNP10S, dlatego można potraktować go także jako podstawę dla tych mniejszych
produktów.
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Trwały
zamek

Podwójny,
wzmocniony szew
zamka
Sztywna
konstrukcja

Wytrzymałe,
masywne koła
Wzmocniony,
teleskopowy uchwyt z
blokadą do holowania
torby

Uchwyt do
przenoszenia

6 wewnętrznych
kieszeni

Wzmocniony,
wytrzymały materiał
- poliester (1680D)
Trwałe uchwyty
wzmocnione
nitami

11 kieszeni
zewnętrznych

Elementy
odblaskowe
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TORBA NARZĘDZIOWA
S-76264

TNP10M
42 x 21 x 24 cm

1680D
POLIESTER

Średniej wielkości torba narzędziowa „TNP10M” jest produktem przydatnym przy pracach w terenie. Znajdzie zastosowanie w pracy serwisantów, mechaników i monterów.
Służy do transportu i przechowywania narzędzi, a jej konstrukcja ułatwia utrzymanie porządku nawet wśród bardzo drobnych akcesoriów.
Torba jest wyposażona w 11 kieszeni zewnętrznych, z czego największa jest zapinana. W głównej komorze znajduje się dodatkowo 6 kieszonek na drobne przedmioty.
Sztywna konstrukcja zapobiega rozsypywaniu zawartości i chroni zgromadzone przedmioty. Komora zamykana jest za pomocą trwałego suwaka przyszytego podwójnym wzmocnionym ściegiem. Do przenoszenia torby służy uchwyt w górnej części, a jego mocowanie
zostało zabezpieczone za pomocą nitów.
Trwałość produktu zapewnia wysokiej jakości tkanina poliestrowa, wykorzystana do wyszycia całości. Jest odporna na przetarcia i przebicie, nie chłonie wilgoci, a ponadto można
łatwo ją prać i czyścić.
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Trwałe uchwyty
wzmocnione nitami

Podwójny,
wzmocniony szew
zamka

Sztywna
konstrukcja

Uchwyt do
przenoszenia

Elementy
odblaskowe

11 kieszeni
zewnętrznych

6 wewnętrznych
kieszeni

Wzmocniony,
wytrzymały materiał
- poliester (1680D)

Trwały
zamek
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TORBA NARZĘDZIOWA
S-76266

TNP10S
37 x 19 x 22 cm

1680D
POLIESTER

Profesjonalna torba narzędziowa „TNP10S” jest produktem o bardzo uniwersalnym zastosowaniu. Przydaje się do transportu narzędzi i pozwala utrzymać najpotrzebniejsze akcesoria w pobliżu miejsca prowadzenia prac.
Sprawdza się przy czynnościach serwisowych, naprawach i innych robotach wykonywanych w terenie. Ma niewielkie wymiary i sztywną konstrukcję, dlatego jest bardzo poręczna. Z kolei sposób jej wykończenia nadaje jej ogromnej funkcjonalności i pozwala na
przechowywanie wielu przedmiotów. Wewnątrz toby znalazło się dużo wolnego miejsca.
Dla poprawy organizacji umieszczono w środku 6 kieszeni.
Komora jest zapinana za pomocą mocnego suwaka, a mocowanie wykonano za pomocą podwójnych szwów. Kolejnych 11 kieszeni umieszczono na zewnątrz na obwodzie.
Torbę z linii STALCO Perfect można przenosić za pomocą uchwytu, a jego połączenie z torbą jest dodatkowo wzmocnione. Dla poprawy widoczności zastosowano w niej taśmę odblaskową.
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Trwałe, wzmocnione
uchwyty

11 kieszeni
zewnętrznych

Elementy
odblaskowe

Uchwyt do
przenoszenia

Sztywna
konstrukcja

Podwójny,
wzmocniony szew
zamka

6 wewnętrznych
kieszeni

Wzmocniony,
wytrzymały materiał poliester (1680D)

Trwały
zamek
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TORBA NARZĘDZIOWA
TNP10S S-76266
str. 14-15

TORBA NARZĘDZIOWA
S-76268

TNP16
40 x 22 x 34 cm

1680D
POLIESTER

Torba narzędziowa „TNP16” jest produktem przydatnym przy pracy monterów i serwisantów. Została wykonana z myślą o pracy w trudnych warunkach na placu budowy lub w terenie. Głęboki środek ułatwi szczególnie przechowywanie elektronarzędzi .
Do jej produkcji zastosowano wzmocniony materiał poliestrowy odporny na przetarcie,
pękanie, wilgoć, a także niesprawiający problemów w utrzymaniu czystości. Większą trwałość i żywotność produktu zapewnia mocna plastikowa podstawa. Całość jest zapinana za
pomocą solidnego zamka.
Torba z linii STALCO Perfect służy do transportu narzędzi i ułatwia utrzymanie ich w porządku. Wewnątrz sztywnej konstrukcji głównej komory znalazło się 8 pojemnych kieszeni.
Na zewnątrz umieszczono kolejnych 11 kieszeni, a także klamrę i karabinek na narzędzia.
Do transportu torby w dłoniach służy podwójny uchwyt w górnej części. Dodatkowo torba
jest wyposażona w regulowany pasek na ramię z wygodną nakładką.
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Uchwyt do
przenoszenia

Karabinek na
narzędzia

Podwójny,
wzmocniony
szew zamka

8 wewnętrznych
kieszeni

11 kieszeni
zewnętrznych

Sztywna konstrukcja

Klamra na
narzędzia
Wzmocniony,
wytrzymały
materiał poliester (1680D)
Elementy
odblaskowe

Regulowany
pasek

Wzmocniona,
plastikowa
podstawa
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TORBA NARZĘDZIOWA
S-76270

TNP18
43 x 30 x 30 cm

1680D
POLIESTER

Wysokiej jakości „TNP18” to profesjonalne akcesorium pomocne przy pracach monterskich, serwisowych i ogólnobudowlanych. Została przygotowana z myślą o trudnych warunkach panujących w tych branżach.
Do wyszycia torby wykorzystano solidną tkaninę poliestrową o dobrych parametrach użytkowych i wytrzymałościowych. Podstawa jest wzmocniona tworzywem sztucznym, a konstrukcja torby usztywniona. Do zapięcia głównej komory służy mocny i trwały zamek, który
został wzmocniony podwójnym szwem. W górnej części znajduje się uchwyt do przenoszenia.
Torbę z linii STALCO Perfect można również nosić na ramieniu, do czego służy regulowany
pasek zapinany za pomocą mocnego nabijanego karabińczyka. Przy projektowaniu torby
równolegle z trwałością postawiono na funkcjonalność. Wewnątrz sztywnej konstrukcji
znalazło się 9 kieszeni. Z kolei na zewnątrz umieszczono 10 kieszeni na drobne przedmioty
i dodatkową na identyfikator. Na zewnątrz znalazło się kilka elementów odblaskowych dla
poprawy widoczności w ciemnych pomieszczeniach.
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Regulowany
pasek

Podwójny, wzmocniony
szew zamka

Elementy
odblaskowe

Kieszeń na
identyfikator i
wkrętaki

Sztywna
konstrukcja

Uchwyt do
przenoszenia

9 wewnętrznych
kieszeni

Wzmocniona,
plastikowa
podstawa

Mocny
karabińczyk

10 zewnętrznych
kieszeni

Trwały
zamek
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TORBA NARZĘDZIOWA
S-76272

TNP32
51 x 25 x 32 cm

1680D
POLIESTER

W wielu pracach montażowych i prowadzonych przy naprawach może przydać się torba
narzędziowa „TNP32”. To bardzo pojemne akcesorium, z którego pomocą z łatwością można utrzymać narzędzia w porządku. Torbę wykonano ze wzmocnionego i wytrzymałego
materiału poliestrowego o znakomitej wytrzymałości.
Jest odporny na ścieranie, rozerwanie, zabrudzenie i nie chłonie wilgoci. Torba z linii
STALCO Perfect ma sztywną konstrukcję i wzmocnione dno, dlatego utrzymuje swój
kształt. Do przenoszenia służy mocny profilowany uchwyt, który dodatkowo jest wzmocniony miękką pianką.
Wnętrze torby jest bardzo przestronne i pozwala na przechowywanie nawet dużych przedmiotów. Na mniejsze przygotowano aż 32 wewnętrzne kieszenie i 9 zewnętrznych o różnej wielkości. Na zewnątrz znalazł się zaczep na miarkę, okienko na identyfikator i solidna
klamra na duże narzędzia. Cała torba jest zapinana za pomocą mocnego zamka i wykończona elementami odblaskowymi dla poprawy widoczności.
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Elementy
odblaskowe

Profilowany uchwyt
pokryty miekką
pianką
Sztywna
konstrukcja

Strong locks

Zaczep na miarkę

Okienko na
identyfikator
32 kieszenie
wewnętrzne

Dno wzmocnione
dwoma szynami
9 zewnętrznych
kieszeni

Klamra na narzędzia
Wzmocniony,
wytrzymały
materiał poliester (1680D)
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TORBA NARZĘDZIOWA
S-76276

TNP20
49 x 28 x 46 cm

1680D
POLIESTER

W wielu dziedzinach przemysłu przydatna będzie torba narzędziowa „TNP20” z linii
STALCO Perfect. Ten produkt służy do transportu narzędzi i akcesoriów pomocnych w pracy monterów, mechaników, czy serwisantów. Sprawdzi się do przenoszenia ciężkich materiałów i lekkich narzędzi. Na zewnątrz wykonano 12 uniwersalnych kieszeni, kieszonkę na
identyfikator, klamrę i karabinek na narzędzia, a także zaczep na miarkę.
Usztywniona konstrukcja podzielona została na dwie pakowne komory. Wewnątrz rozmieszczono 32 kieszenie na drobne przedmioty. Komory są zapinane na mocny suwak.
Do przenoszenia torby służy profilowany uchwyt wykończony miękką pianką. Torbę można też zawiesić na ramieniu za pomocą taśmy.
Za trwałość torby odpowiada wzmocniony materiał poliestrowy i solidne wykończenie.
Torba jest odporna na rozerwanie, ścieranie i zabrudzenia, dlatego świetnie sprawdzi się
w trudnych warunkach budowy. Na poprawę funkcjonalności wpływa 5 gumowych antypoślizgowych podstawek w dolnej części i elementy odblaskowe.
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Profilowany uchwyt
pokryty miekką
pianką
2 pakowne
komory
główne

Mocne
zamki

Sztywna
konstrukcja

Okienko na
identyfikator

Elementy
odblaskowe

Mocowanie na
narzędzia

Zaczep na
miarkę

5 gumowych,
antypoślizgowych
podstawek
Wzmocniony,
wytrzymały
materiał poliester (1680D)
Klamra i
karabinek na
narzędzia
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TORBA NARZĘDZIOWA
TNP20 S-76276
str. 24-25

TORBA NARZĘDZIOWA
TNP22 S-76278
str. 26-27

TORBA NARZĘDZIOWA
S-76278

TNP22
42 x 22 x 32 cm

1680D
POLIESTER

Torba narzędziowa „TNP22” jest produktem dedykowanym profesjonalnym mechanikom,
serwisantom i instalatorom. Torba pozwala na sprawne przenoszenie potrzebnych narzędzi, chroni je, a także pomaga utrzymać je w porządku. Jej sztywna konstrukcja została
wyposażona w szereg kieszeni na drobne przedmioty, z czego 7 znalazło się na zewnątrz,
a 17 wewnątrz konstrukcji.
Komora główna jest dzielona na dwie części za pomocą wyjmowanej przegrody. Ponadto
wewnątrz znalazły się dedykowane uchwyty na wkrętaki, szczypce i klucze oczkowo-płaskie, co ułatwi utrzymanie porządku i przyspieszy prowadzenie prac. Dodatkowo w torbie
wydzielono dwie kieszenie na dokumenty, zapinane za pomocą mocnych i żywotnych suwaków.
Torba jest bardzo trwała, a do jej produkcji wykorzystano wysokiej jakości mocny materiał
poliestrowy. Do przenoszenia służy trwały uchwyt na dłoń, a także regulowany pasek na
ramię. Spód jest zabezpieczony za pomocą podstawek, co chroni zawartość przed zamoczeniem i zabrudzeniem.
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Mocne zamki

Dedykowane
uchwyty na
szczypce i inne
narzędzia

Zabezpieczające
podstawki

Sztywna konstrukcja

Wyjmowana
przegroda komory
głównej

Wzmocniony,
wytrzymały materiał
- poliester (1680D)

Regulowany pasek

Dwie kieszenie
z suwakiem na
dokumenty

Elementy
odblaskowe

Dedykowane
uchwyty
na klucze
płaskooczkowe

Uchwyt do
przenoszenia

Dedykowany
uchwyt na
wkrętaki
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TORBA NARZĘDZIOWA
S-76280

TNP34
28 x 28 x 38 cm

1680D
POLIESTER

Torba narzędziowa „TNP34” jest funkcjonalnym akcesorium pomocnym w pracy. Służy do
przechowywania podręcznych narzędzi i pozwala na zabranie ich ze sobą na miejsce pracy.
Torba z linii STALCO Perfect przydaje się głównie w pracach monterskich , elektrycznych,
a stworzona została z myślą o warunkach panujących w tych dziedzinach. Wykonano ją
z trwałego tworzywa poliestrowego, a dno dodatkowo wzmocniono osłoną z tworzywa
sztucznego. Torba ma niewielkie wymiary, dlatego jest bardzo poręczna.
Funkcjonalność torby uzyskano dzięki zastosowaniu licznych kieszeni. Wewnątrz znalazło
się aż 31 kieszeni, a funkcjonalna przegroda ułatwia utrzymanie porządku w głównej komorze. Na zewnątrz umieszczono kolejnych 15 kieszeni, a dodatkowo zapinaną kieszonkę
na bity, zaczep na miarkę i okienko na identyfikator. Torbę można przenosić za pomocą
uchwytu, a także regulowanego paska na ramię, zapinanego za pomocą mocnego karabińczyka.
30

Sztywna
konstrukcja

Okienko na
identyfikator

Zaczep na
miarkę

Uchwyt do
przenoszenia

Regulowany pasek

Elementy
odblaskowe

Mocny
karabińczyk

31 wewnętrznych
kieszeni

Funkcyjna
przegroda

15 zewnętrznych
kieszeni

Wzmocnione,
plastikowe
dno

Funkcyjna
kieszeń na
bity
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TORBA NARZĘDZIOWA NA RAMIĘ
S-76282

TNP24
31 x 35 x 9 cm

1680D
POLIESTER

Chcąc ułatwić sobie prace monterskie, warto wyposażyć się w torbę narzędziową na ramię „TNP24”. Produkt ma sztywną konstrukcję i ergonomiczny kształt, dlatego nie krepuje
ruchów w czasie pracy. Przez monterów, serwisantów i mechaników ceniona jest za funkcjonalność.
Główna komora jest bardzo pojemna i przestronna, dlatego pomieści rozmaite akcesoria
robocze. Na zewnątrz znalazło się 7 kieszeni na drobne przedmioty, a dodatkowo zaczep
na klucze. Torba z linii STALCO Perfect jest trwała i dobrze wytrzymuje warunki panujące
w przemyśle, a nawet na pracach budowy.
Wzmocniona tkanina poliestrowa chroni zawartość przed uszkodzeniem i jest odporna na
przetarcie. Zawartości chronią też mocne zamki, które pracują płynnie nawet zbrudzone. Mocny regulowany pasek na ramię utrzymuje torbę w najbardziej wygodnym miejscu.
Odblaskowe elementy zwiększają widoczność pracowników przebywających w ciemnych
pomieszczeniach.
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Zaczep na klucze

Regulowany pasek
na ramię

Sztywna konstrukcja

Elementy
odblaskowe

Pojemna komora
główna

Trwałe zamki

Wzmocniony,
wytrzymały materiał
- poliester (1680D)

7 kieszeni
zewnętrznych

33

TORBA NARZĘDZIOWA NA RAMIĘ
TNP24 S-76282
str. 36-37

NERKA NARZĘDZIOWA
S-76284

TNP26
36 x 14 x 8 cm

1680D
POLIESTER

Nerka narzędziowa „TNP26” STALCO to funkcjonalny dodatek na akcesoria monterskie.
Ma klasyczny krój i służy do zapinania w pasie. Można w niej przechowywać kilka podręcznych narzędzi i przedmioty osobiste. Sprawdzi się przy różnych pracach pomiarowych
i monterskich prowadzonych w terenie. Jest bardzo trwała, co osiągnięto dzięki zastosowaniu wzmocnionej tkaniny poliestrowej. Materiał jest odporny na przecieranie i przebicie,
a nerkę zabezpieczono przed rozerwaniem.
Torba jest wyposażona w dwie pojemne komory, w których znajdują się trzy wewnętrzne
kieszenie. Dodatkowa kieszeń znajduje się na zewnątrz. Wszystkie zapięcia zabezpieczono, mocując solidne metalowe zamki. Regulowany pasek jest zapinany za pomocą mocnej
klamry. Dla poprawy widoczności na zewnątrz znajdują się dodatkowe elementy odblaskowe.
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PAS NARZĘDZIOWY
S-76286

PNP20
32 x 24 x 16cm
15 x 13 x 5.5cm
30x16x5cm
140cm

1680D
POLIESTER

Przy najbardziej wymagających pracach montażowych przydatny będzie pas narzędziowy
„PNP20”. To produkt ułatwiający przechowywanie w zasięgu ręki wielu narzędzi. Dzięki
niemu można przyspieszyć prace montażowe, naprawy i instalacje prowadzone w miejscach trudno dostępnych poza warsztatem.
Pas wykonano z mocnej tkaniny poliestrowej, odpornej na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia. Łączenia są wzmocnione nitami, a dolna część zabezpieczona osłonami z PVC.
Całość można osadzić na biodrach za pomocą skórzanego pasa z metalową sprzączką.
Ergonomiczne uformowana tylna część zapewnia komfort użytkowania. Z kolei elementy
odblaskowe poprawiają widoczność w ciemnych miejscach.
Pas narzędziowy z linii STALCO Perfect wyposażono w kilka etui dedykowanych konkretnym typom narzędzi. Znalazła się w nim kieszeń na młotek, kabura na wkrętarkę lub narzędzia ręczne, a także dodatkowa duża zapinana kieszeń.
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KIESZEŃ NARZĘDZIOWA
S-76288

KNP10
17 x 30 x 6 cm
Kieszeń narzędziowa „KNP10” jest funkcjonalnym dodatkiem potrzebnym każdemu monterowi. Można zamocować ją do pasa i przechowywać wewnątrz potrzebne narzędzia ręczne i akumulatorowe. Wykonano ją z trwałego materiału poliestrowego o dobrych parametrach wytrzymałościowych. Tkanina nie przeciera się, nie chłonie wilgoci, a dodatkowo
jest odporna na zabrudzenia. W tym produkcie znalazło się kilka uchwytów zewnętrznych
przeznaczonych na akcesoria monterskie, bity i wkrętaki. Główna komora jest dodatkowo
wyposażona w pasek z klamrą, co zapobiega wypadaniu narzędzia podczas wykonywania
ruchu.
Kieszeń narzędziowa z linii STALCO Perfect ma tunel przeznaczony do przeciągania paska lub pasa monterskiego. Na produkcie umieszczono kilka elementów odblaskowych
i kontrastujących, dlatego widoczność pracownika w ciemnych pomieszczeniach ulega
poprawie.
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KIESZEŃ NARZĘDZIOWA
S-76290

KNP12
32 x 24 x 16 cm
Kieszeń narzędziowa „KNP12” będzie przydatna w czasie prac monterskich i serwisowych.
Jest to funkcjonalny dodatek przeznaczony do przechowywania podręcznych narzędzi
i akcesoriów. Jej konstrukcja pozwala na zawieszenie na pasie i daje dogodny dostęp do
zawartości.
Wysoka jakość zastosowanej tkaniny poliestrowej sprawia, że trwałość produktu w trudnych
warunkach budowlanych jest bardzo wysoka. Materiał nie ulega uszkodzeniu przy przetarciach i jest odporny na przebicie, co pozwala na bezpieczne przechowywanie akcesoriów
o ostrych krawędziach. Newralgiczne miejsca dodatkowo wzmocniono nitami, co zapobiega
rozerwaniu.
Kieszeń narzędziowa z linii STALCO Perfect jest podzielona na dwie duże komory o sporej pojemności. Znalazła się w niej również kieszonka wewnętrzna zapinana na suwak.
Na zewnątrz umieszczono uchwyt na miarę i metalowe oczka na klucze.
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KIESZEŃ NARZĘDZIOWA
S-76292

KNP14
32 x 21.5 x 8 cm
Przy wielu profesjonalnych pracach monterskich przydatna będzie kieszeń narzędziowa „KNP14”. Jest to bardzo funkcjonalny dodatek, który można zawiesić na pasie, dzięki
czemu wiele potrzebnych narzędzi znajdzie się w zasięgu ręki. Kieszeń ma jedną główną komorę, przeznaczoną na narzędzia ręczne, elektronarzędzia lub inne akcesoria.
Na zewnątrz umieszczono kilka uchwytów na narzędzia trzonkowe i wkrętaki. Duża funkcjonalność wpływa na możliwość uniwersalnego zastosowania kieszeni w pracach monterskich, instalacyjnych i budowlanych.
Kieszeń narzędziowa z linii STALCO Perfect jest przygotowana z myślą o żywotności i możliwości zastosowania w trudnych warunkach. Całość uszyto z mocnej tkaniny poliestrowej
o znacznej odporności na przetarcie, przebicie i zabrudzenia. Newralgiczne łączenia są
wzmocnione nitami, co zapobiega rozerwaniu kieszeni. Na obwodzie znajduje się pasek
odblaskowy i kontrastujące przeszycie, co poprawia widoczność.
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KIESZEŃ NARZĘDZIOWA
S-76294

KNP16
26 x 19 x 7 cm
Uniwersalna kieszeń na narzędzia „KNP16” z linii STALCO Perfect będzie przydatna przy
wielu pracach montażowych. Można w niej przechowywać podręczne akcesoria i narzędzia. Ma pojedynczą komorę główną do przechowywania akcesoriów nawet o znacznych
rozmiarach. Jej konstrukcja pozwala na zamocowanie do pasa w wygodnym miejscu i łatwe zdjęcie w razie potrzeby.
Kieszeń jest uszyta z wysokiej jakości wzmocnionej tkaniny poliestrowej. Materiał nie niszczy się nawet przy przenoszeniu elementów o ostrych krawędziach i przy przetarciach.
Mocne szwy są dodatków zabezpieczone za pomocą nitów, dlatego kieszeń nie rozerwie
się nawet przy znacznym obciążeniu. Dodatkowe elementy odblaskowe poprawiają widoczność użytkownika.
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KIESZEŃ NARZĘDZIOWA
S-76296

KNP18
15 x 13 x 5.5 cm
Przy pracach monterskich niezbędna okazuje się kieszeń na młotek „KNP18”. Jest wykonana z solidnej tkaniny poliestrowej z oczkiem do przeplatania przez pasek. Zamocowano do
niej uchwyt na narzędzia trzonkowe w postaci półokrągłej obejmy. Można w niej bezpiecznie przechowywać młotki, a w razie potrzeby szybko chwycić narzędzie. Takie akcesorium
sprawdzi się przy pracy dekarzy, cieśli, monterów rusztowań i innych specjalistów.
Kieszeń na młotek z linii STALCO Perfect jest wykonana z uwzględnieniem trudnych
warunków panujących na budowie. Tkanina jest łączona za pomocą solidnych szwów.
Połączenie z uchwytem wykonano za pomocą metalowych nitów. To zapewnia długą żywotność elementu i utrzymanie funkcjonalności na wiele lat.
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PASEK SKÓRZANY
S-76298 • S-76300
S-76302

P10

105-125 x 5 cm

Solidny pasek skórzany „P10” to wysokiej jakości dodatek do odzieży roboczej. Przydaje się
nie tylko do utrzymania spodni na miejscu w czasie wykonywania pracy. To także akcesorium dostosowane do mocowania kieszeni narzędziowych. Został wykonany z mocnej
skóry, zabezpieczonej przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Solidna metalowa
sprzączka pozwala uzyskać obwód odpowiedni dla użytkownika.
Paski skórzane z linii STALCO Perfect oferowane są w wielu wariantach i różnią się między
sobą długością.
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