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KOŽENÉ A TEXTILNÍ BRAŠNY, POUZDRA NA NÁŘADÍ 

Provedení Hmotnost Vnější rozměry Š/H/V Vnitřní rozměry D/Š/V1/V2/V Bal. Obj. č. CIMCO

BRAŠNY NA NÁŘADÍ BEZ VÝBAVY

BRAŠNA NA NÁŘADÍ VDE

Dvojitě prošité, elektrikářské ochranné rukávy chráněné zesílenými přepážkami ve střední části, hliníkové 
hrany pro stabilizaci kufříku, speciálně pro bezpečnostní nástroje a ochranná zařízení, všechny vnější hrany 
vyztuženy hliníkovými profily. Boční díly, přední a zadní stěna, základna a víko jsou vyztuženy, přední a zadní 
stěnu lze otevřít pod úhlem 90°. Uzamykatelné zástrčkové zámky, boční uzávěry, pevná rukojeť, mnoho 
kapes na nářadí, přihrádka na dokumenty, boční poutka na ramenní popruhy, podlahové kluzáky, pěnová 
vložka s vybráním pro vložky pro klíčové nástavce. Obzvláště bezpečné uložení elektrikářských rukavic 
a bezpečnostní rukojeti NH díky dvěma zesíleným přepážkám.

BRAŠNA NA NÁŘADÍ TEXTILNÍ/LÁTKOVÁ

Přihrádka na vizitky na zadní straně, dvojitě prošitá, pryžové poutko na vodováhu. Přední stěna pro nářadí 
se suchým zipem, vyrobeno z odolné plastové tkaniny, víko brašny je dodatečně zesíleno, pro rovnoměrné 
rozložení zátěže, 4 stabilní plastové podlahové kluzáky zajišťují bezpečnou oporu, plastový kryt spodní části 
odpuzující nečistoty a vodu usnadňuje čištění, další elastické pásky na víku, četné zasouvací spony pro držáky 
nástrojů, držák vozíku na zadní straně, praktické lamely pro nástroje pro flexibilní uložení nástrojů na středové 
stěně, boční poutka pro ramenní popruhy (součástí dodávky), funkce otevírání 30° a 90° (boční stěny).

BATOH NA NÁŘADÍ

Batoh pro přepravu a uložení nářadí, se širokou škálou vybavení a kvalitou zpracování určený zejména pro 
profesionální použití: Plastová zadní skořepina s pohodlným polstrováním, délkově nastavitelné, polstrované 
ramenní popruhy, šířkově nastavitelný bederní pás, přední kapsa na dokumenty, mnoho přihrádek, upínací 
poutka a vyjímatelné vnitřní kapsy na nářadí, drobné součástky, dokumenty atd., rukojeť, 4 stabilní podlahové 
kluzáky, mnoho přihrádek, zadní plastová skořepina s pohodlným polstrováním, vyjímatelná plata pro nářadí, 

nosnost až 15 kg.

Prázdná brašna 5300 g 480/220/380 mm 325/445/60/65/60/200 mm 1 17 0078

Prázdná brašna 4200 g 470/270/400 mm 1 17 0940

Prázdná brašna 2300 g 340/180/440 mm  1 17 0430




