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KOŽENÉ A TEXTILNÍ BRAŠNY, POUZDRA NA NÁŘADÍ 

BRAŠNA NA MOBIL
Brašna určená speciálně pro mobilní telefony, ale také pro brýle, měřicí přístroje a další citlivá malá zařízení, dobře 
vypolstrovaná, zapínání na suchý zip, 2 držáky na tužky, poutko na opasek a univerzální kovová spona pro uchycení na 
opasky a brašny všeho druhu.

70 g 80/35/120 mm 1 17 5102

ELEKTRIKÁŘSKÁ BRAŠNA NA OPASEK
Brašna na opasek na nářadí s mnoha praktickými detaily, 1 velká kapsa a 2 malé kapsy, 6 různých velikostí pružných 
páskových držáků na šroubováky, vrtáky a podobně, velký, vyztužený elastický držák na kladivo, kleště atd., kovový řetěz 
a držák na několik roliček izolační pásky, z vyztužené speciální tkaniny, poutko na opasek.

350 g 280/50/285 mm 1 17 5112

 

LEDVINKA NA NÁŘADÍ
S mnoha praktickými detaily ze zesílené speciální tkaniny, s 2 velkými vnitřními přihrádkami a malou vnitřní přihrádkou 
s uzavíráním na suchý zip, 6 elastických držáků na psací potřeby, vrtáky, šroubováky a podobně, přední kapsa na zip, víko 
ledvinky lze uzavřít 2 zipy (ovládání jednou rukou), integrovaná, velikostně nastavitelná přepážka se 3 dalšími kapsami, 
integrovaný, až do 160 cm, plynule nastavitelný pás s velkou západkovou sponou pro pohodlné ovládání jednou rukou, 
pás může být také použit jako ramenní popruh, takže se ledvinka změní na brašnu přes rameno.

750 g 300/95/210 mm  1 17 5114

 

BRAŠNA NA NÁŘADÍ A DOKUMENTY
Ideální brašna pro drobné údržbářské a instalační práce, 3 kapsy na vizitky, 2 elastické držáky na mobilní telefon, 
svinovací metr, drobné nářadí atd., 18 různě velkých kapes na nářadí všeho druhu, 4kroužkový pořadač na katalogy 
a další dokumenty. Vyjímatelná podložka se sponou s následujícími funkcemi: Podložka na psaní se sponou až pro 
maximální rozměr A4, elastický držák na tužku, 9 elastických držáků různých velikostí na psací potřeby, šroubováky, 
drobné nářadí atd., kapsa na zip na drobnosti. 
Přední kapsa na dokumenty velikosti A4 se zapínáním na suchý zip, 2 držadla.

1300 g 385/70/290 mm  1 17 5130

 

ELEKTRIKÁŘSKÁ TAŠKA PŘES RAMENO
Profesionální úložná brašna s flexibilním upínacím systémem pro uložení nářadí všeho druhu. 2 odnímatelná plata pro 
nářadí, ramenní popruhy, 2 boční kapsy, polstrovaná rukojeť. Včetně dvou malých úložných boxů.

1300 g 200/100/300 mm 1 17 5134

 

BRAŠNA NA NÁŘADÍ
Brašna na nářadí z polyesterové tkaniny s pěnovým polstrováním EVA a se zipem. S nastavitelným ramenním popruhem 
s velmi robustními karabinami. 3 polstrované vnější kapsy a 2 držadla. Přední přihrádka na malé součástky a hlavní 
přihrádka s několika vnitřními kapsami a prostorem pro velké nářadí. Vstřikovaná plastová základna pro vynikající 
stabilitu a ochranu před vlhkostí.

1300 g 410/230/300 mm 1 17 3136
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