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Poradenství a objednávky na tel. č. +420 353 540 200, e-mail: info@cimco.cz

KOŽENÉ A TEXTILNÍ BRAŠNY, POUZDRA NA NÁŘADÍ 

Hmotnost Vnější rozměry Š/H/V Bal. Obj. č. CIMCO

VYPOLSTROVANÝ OPASEK
Šířka 60 mm, plynule nastavitelná od 84 do 116 cm, velká západková spona pro rychlé ovládání jednou rukou.

130 g 1 17 0782

BRAŠNA NA AKUMULÁTOROVÝ ŠROUBOVÁK
Pouzdro na opasek pro vložení všech běžných ručních akumulátorových šroubováků, přepravní pojistka pomocí 
upevňovacího pásku se suchým zipem, 4 kapsy na příslušenství, jako jsou vrtáky, bity, tužka atd., obzvláště robustní 
provedení s polstrováním, vyztuženou tkaninou a nýty, s poutkem na opasek.

120 g 180 x 340 mm 1 17 5104

MALÁ ÚLOŽNÁ BRAŠNIČKA
Kapsa na různé nástroje a náčiní, jako je poznámkový blok, svinovací metr atd., zvláště vhodná pro uložení šroubů 
a hřebíků díky robustnímu polstrování, přihrádku lze zajistit nylonovou tkaninou a gumičkou, držák na tužku, univerzální 
kovová spona pro připevnění na opasek a brašny všeho druhu.

130 g 170/90/160 mm 1 17 5108

MALÁ UNIVERZÁLNÍ BRAŠNIČKA
Brašna na nářadí a náčiní, 3 kapsy, karabinka na klíče, svinovací metr atd., zapínání na suchý zip, univerzální kovová spona 
pro uchycení na opasky a brašny všeho druhu.

120 g 105/60/170 mm 1 17 5110

VESTA NA NÁŘADÍ
Více svobody už není možné! Nástroje máte připravené po ruce, a přitom máte obě ruce volné! Četné detaily 
praktického vybavení pro profesionální použití: polstrovaná kapsa na mobilní telefon, brýle atd., se zapínacím páskem na 
suchý zip a elastickým držákem na psací potřeby, 2 náprsní kapsy na suchý zip, z nichž 1 je zcela odklopná se 4 vnitřními 
kapsami, 2 velké polstrované bederní kapsy pro různé nářadí, z toho 1 s chlopní na suchý zip, 8 malých elastických 
držáků na psací potřeby, vrtáky, šroubováky, atd, náprsní kapsa na vizitky na zip, kapsa s průhledným okénkem, např. 
na jmenovku, nýty vyztužený široký držák na kladivo, kleště atd., velká zadní kapsa se 2 zipy na drobnosti a dokumenty, 
přístupná zleva a zprava, pohodlně polstrované ramenní popruhy, vesta v jedné velikosti, individuálně nastavitelná.

1000 g 480 x 660 mm  1 17 5120

BRAŠNA NA NÁŘADÍ, DOKUMENTY A NOTEBOOK
Nejvyšší model řady WORK-Line: Kufřík na nářadí, aktovka a brašna na notebook v jednom! Kompletně vyklopitelná 
brašna na nářadí se zipem, 9 různě velkých kapes na nářadí, 15 různých elastických držáků na drobné nářadí, šroubováky, 
psací potřeby atd., integrovaná brašna na notebook vhodná pro všechny běžné notebooky včetně samostatné 
vyjímatelné brašny na příslušenství pro napájení, myš, atd., velká přední brašna na zip na dokumenty s různě velkými 
kapsami a držáky na psací potřeby, vizitky apod, kapsa na mobilní telefon a další vnitřní kapsa na zip, další malé kapsy 
na dokumenty na vnější straně, pogumované držadlo, odnímatelný, plynule nastavitelný ramenní popruh s ramenní 
vycpávkou.

130 g 400/130/320 mm 1 17 5132




