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Skrzynka narzędziowa otwarta z przegrodami flex 100, system SAS
* wytrzymałe konektory
* duża pojemność 
* wzmocniona konstrukcja
* regulowane przegrody wewnątrz
* skrzynka wyposażona w 5 regulowanych przegród, pozwalaja na łatwiejsze 
dostosowanie przestrzeni do własnych potrzeb
Modularny, wytrzymały Box do przenoszenia narzędzi ręcznych, materiałów 
budowlanych, ale również do magazynowania zróżnicowanych przedmiotów np. 
w garażu lub na domowym zapaleczu.

Open tool box with compartments flex 100, SAS system
* durable connectors
* large capacity
* reinforced construction
* adjustable compartments inside
* box equipped with 5 adjustable partitions, allow you to easily adjust the space 
to suit your needs
* dimensions 526x307x126mm
Modular, durable Box for carrying hand tools, building materials, but also for 
storing various items, e.g. in a garage or home lighting.

Skrzynka narzędziowa otwarta duża 200, system SAS
* wytrzymałe konektory 
* duża pojemność 
* wzmocniona konstrukcja
Modularny Box o zwiększonej pojemności, to doskonałe rozwiązanie do 
transportu elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, materiałów budowlanych, ale 
również do magazynowania zróżnicowanych przedmiotów np. w garażu lub na 
domowym zapleczu.

Large open tool box 200, SAS system
* durable connectors
* large capacity
* reinforced construction
* dimensions 526x307x195mm
The modular box with increased capacity is an excellent solution for transporting 
power tools, hand tools, building materials, but also for storing various items, e.g. 
in a garage or at home.

Platforma transportowa, system SAS
* doskonała manewrowość 
* metalowe koła obrotowe z hamulcami
* solidne łączniki boczne
* maksymalna ładowność: 100 kg
Platforma Transportowa połączeniu z innymi modułami SAS pozwala na budowę 
mobilnych zestawów transportowych do wykorzystania w warsztacie, garażu ale 
również na domowym zapleczu.

Transport platform, SAS system
* excellent maneuverability
* metal swivel wheels with brakes
* solid side connectors
* maximum load capacity: 100 kg
* dimensions 595x395x175mm
The transport platform combined with other SAS modules allows the construction of 
mobile transport sets for use in the workshop, garage also at home.

Skrzynka narzędziowa z pokrywą plus, system SAS 
* wytrzymałe poliamidowe zapięcia
* regulowane przegrody wewnątrz
* mocna rękojeść
* wytrzymałe konektory  
* Miejsce na kłódkę 
* duża pojemność 
Duża pojemność i dwie regulowane przegrody zapewniają komfort przechowywania 
różnych narzędzi.

Tool box with cover plus, SAS system
* durable polyamide fasteners
* adjustable compartments inside
* strong handle
* durable connectors
* large capacity
* dimensions 526x307x221mm
The large capacity and two adjustable compartments ensure comfortable storage of 
various tools.

Skrzynka narzędziowa na kołach, system SAS
* teleskopowy uchwyt z blokadą 
* wytrzymałe poliamidowe zapięcia
* metalowa oś 
* duże koła pokryte gumą gwarantują wytrzymałość i doskonałą zwrotność
* regulowane przegrody wewnątrz
* duża pojemność 
Modularna skrzynia narzędziowa będąca mobilną podstawą do budowy 
spersonalizowanych zestawów SAS.  Skrzynia wyposażona jest w dwie 
regulowane przegrody dla łatwiejszego utrzymania porządku.

Tool box on wheels, SAS system
* telescopic handle with a lock
* durable polyamide fasteners
* metal axle
* large wheels covered with rubber guarantee durability and excellent 
maneuverability
* adjustable dividers inside
* large capacity
* dimensions 526x380x670mm
Modular tool box being the mobile basis for building personalized SAS sets.
The box is equipped with two adjustable compartments for easier 
maintenance

Skrzynka narzędziowa - organizer plus, system SAS 
* poliwęglanowe przeźrocze
* poliamidowe zapięcia
* 12 pojemników wielofunkcyjnych
* mocna rękojeść
Modularny organizer na mniejsze akcesoria. Poliwęglanowa pokrywa, 
poliamidowe zapięcia oraz mocna rękojeść gwarantują bezpieczeństwo i 
komfort pracy.

Tool box - organizer plus, SAS system
* polycarbonate slides
* polyamide fasteners
* 12 multi-purpose containers
* strong handle
* dimensions 526x307x126mm
Modular organizer for smaller accessories. The polycarbonate cover, 
polyamide fasteners and strong handle guarantee safety and comfort of 
work.
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