
Cutii pentru  
unelte 

 si aCCesorii



O multime de profesionisti sunt nevoiti  
sa piarda timp cu organizarea uneltelor  

in cutii in functie de natura muncii  
e care trebuie sa o faca pe santier.  

Acest lucru se intampla in mare parte deoarece 
cutiile actuale nu folosesc spatiul efectiv  

de depozitare. Raspunsul nostru a fost crearea 
unui organizator cu spatii interschimbabile.  
La simpla actionare a unui buton, poti face 

schimbarea intre spatiul de 60 cm 
dedicat pieselor mici si cel de 60 cm 

pentru unelte electrice, amandoua 
spatiile avand separatoare mobile.
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Geanta Cu DesCHiDere CirCulara FatMax® XtreMe™ 

• Pentru durabilitate sunt folosite fibre 
rezistente, de 1200 deni 

• Cele 2 buzunare cu magnet se inchid rapid 
permitand uneltelor sa fie transportate in 
siguranta si sa fie accesate rapid in timpul 
lucrului

• Constructia semi-rigida pastreaza forma 
gentii si permite accesul rapid 

• Baza de polipropilena pentru protejarea 
impotriva umiditatii si mizeriei de pe santier

• Spate captusit pentru confortul utilizatorului

1-93-955 51 x 25 x 22 cm - 4 3253561939556

Geanta Cu DesCHiDere MeDiana FatMax® XtreMe™ 

• Pentru durabilitate sunt folosite fibre 
rezistente, de 1200 deni 

• Cele 2 buzunare cu magnet se inchid rapid 
permitand uneltelor sa fie transportate in 
siguranta si sa fie accesate rapid cand se 
lucreaza

• Constructia semi-rigida pastreaza forma 
gentii si permite accesul rapid 

• Baza de polipropilena pentru protejarea 
impotriva umiditatii si mizeriei de pe santier 
– ofera protectie interna fata de varfurile 
uneltelor

• Spate captusit pentru confortul utilizatorului

1-93-956 21” - 55 x 35 x 27 cm - 6 3253561939563
1-93-954 17” - 44 x 25 x 22 cm - 6 3253561939549

Geanta DesCHisa FatMax® XtreMe™ 

• Pentru durabilitate sunt folosite fibre 
rezistente, de 1200 deni 

• Constructia semi-rigida pastreaza forma 
gentii si permite accesul rapid 

• Compartiment pentru ferastrau cu clema 
– inmagazinare securizata ce ofera spatiu 
in interior

• Spate captusit pentru o interactiune 
confortabila cu utilizatorul 

• Curele de scai (velcro) – ideale pentru 
asigurarea unei nivele de 600mm

• Curea de umar caprtusita – permite 
transportul incarcaturilor grele cu usurinta 

• Maner din bara din otel inoxidabil 
• Baza de plastic rigida si impermeabila cu 

tesatura mulata

1-93-957 60 x 30 x 35 cm - 4 3253561939570

GENTI PENTRU UNELTE, CURELE CU BUZUNARE 
PENTRU UNELTE, CUTII PENTRU UNELTE 
Cea mai dura cutie, rezistenta la intemperii cu forme si dimensiuni multiple, pentru a raspunde tuturor pretentiilor.  
Sunt testate la cadere cu incarcatura mare pentru a stabili rezistenta si incarcatura maxima in conditii de siguranta. Toate 
manerele si inchizatorile sunt testate atent pentru rezistenta si durabilitate, sa asigure ca vor rezista in timp la uzura.
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Geanta Cu roti FatMax®

• Transportul instrumentelor se poate face si 
cu ajutorul mânerului atasat

• Combina transportul instrumentelor in 
spate cu cel pe roti  

• Tesatura durabila 600 x 600 deni
• Are separator detasabil cu buzunare 

multiple pentru depozitarea unei mari 
varietati de instrumente

• Forma rigida pentru ca geanta sa stea 
deschisa si sa permita accesul la toate 
instrumentele

• Separat, exista compartiment pentru 
instrumente electrice sau laptop

• In compartimentul din faţă vedea sunt 
bucle multiple pentru sarcini suplimentare 
ce permit accesul rapid. Buzunarele pot fi 
folosite si pentru obiecte mici

• Fermoarul dublu permite deschiderea de la 
ambele capete

• Acces facil la lucurile personale ce pot fi 
stocate într-un compartiment diferit

1-79-215 36 x 23 x 54 cm  - 2 3253561792151

Geanta De spate FatMax® pentru unelte 

• Tesatura durabila 600 x 600 deni
• 50 buzunare
• Partea de jos e din plastic impermeabil ce 

protejează împotriva umezelii şi murdăriei
• Sistem detasabil de separatoare, cu mâner 

pentru transport usor. Se deschide pentru a 
forma o suprafata de lucru

• Suportul pentru spate are bretele 
ergonomice pentru umăr cu matrial de 
plasă, pentru transport confortabil 

• Sustine greutate uneltelor in timpul  
ridicarii într-o singură mână

• Separat, exista compartimen pentru 
instrument electrice sau laptop

• Inchiderea cu fermoar permite deschiderea 
de la fiecare capăt

• 28l
• Nu sunt incluse uneltele

1-95-611 36 x 27 x 46 cm  - 2 3253561956119

Geanta orGaniZator FatMax® 

• Durabilitate – combinatia de materiale 
ofera o protectie maxima impotriva uzuri si 
a distrugerii

• Uneltele sunt aranjate intr-o pozitie 
verticala pentru a fi accesibile in timpul 
lucrului

• Compartimente speciale pentru unelte 
mecanice si mufe

• Structura intarita – laturi de plastic ce 
protejeaza continutul

• Ergonomic – curea de umar caprtusita 
confortabil si maner de cauciuc 

• Se transforma rapid intr-o platforma de 
lucru cand este deschisa (Structura de 
cadru A)

• Nu sunt incluse uneltele

1-94-231 39 x 25 x 48,5 cm - 2 3253561942310

Geanta De unelte FatMax® 

• Fibre rezistente de 600 deni cu insertie de 
piele pentru durabilitate

• Punctele sensibile sunt intarite cu piele 
industriala 

• Curea de umar – permite transportul mai 
usor la incarcaturi grele

• Maner din cauciuc confortabil
• Zona manerului reintarita pentru 

durabilitate maxima
• Baza de plastic rigida si impermeabila, cu 

tesatura mulata
• Nu sunt incluse uneltele

1-93-949 46 x 25 x 18 cm - 4 3253561939495
1-93-950 49 x 26 x 28 cm - 4 3253561939501

8
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Geanta De unelte De 18” Cu rotile

• Structura rigidă voluminoasa, cu acces 
facil la instrumentele

• Tesatura durabila 600 x 600 deni, rezistent 
la uzura

• Compartiment pentru masina de gaurit si 
alte instrumente

• Buzunar pentru documente
• Divizoare detaşabile, permit maxim de 

organizare şi flexibilitate pentru unelte

• Transportul uneltelor se poate realiza cu 
ajutorul mânerului şi roţilor

• Multiple buzunare şi bucle pentru stocare 
internă şi externă, oferă maximum de 
organizare pentru instrumente

• Buzunar separat pentru depozitarea 
securizată a pieselor mici sau obiectelor 
personale

1-97-515 46 x 33 x 45 cm  - 2 3253561975158

Geanta DesCHisa De unelte FatMax® 

• Fibre rezistente de 600 deni cu insertie de 
piele pentru durabilitate

• Maner bara din otel rezistent
• Compartiment pentru ferastrau acoperit 

cu nylon balistic si cu curea din velcro 
ajustabila

• Curele din Velcro – ideale pentru 
asigurarea unei nivele de 600mm 

• Bucla elastica interioara pentru o mai buna 
organizare

• Maner din cauciuc ergonomic
• Baza de plastic rigida si impermeabila cu 

tesatura mulata

1-93-951 48 x 25 x 33 cm - 4 3253561939518

Geanta teHniCa De unelte FatMax® 

• Fibre rezistente de 600 deni cu insertie de 
piele pentru durabilitate

• Divizor detasabil cu cleme la centura 
pentru uneltele folosite frecvent

• Curea de umar - permite transportul mai 
usor de incarcaturi grele

• Maner din cauciuc confortabil
• Baza de plastic rigida si impermeabila cu 

tesatura mulata
• Structura voluminoasa pentru acces rapid

1-93-952 29 x 29 x 38 cm - 4 3253561939525

Geanta De unelte De 20” Cu rotile 

• Fibre rezistente de 600 deni
• Doua picioare de 2” protejeaza geanta de 

murdarie si umezeala
• Maner telescopic si roti rezistente pentru 

stabilitate maxima si transport rapid
• Cadru rigid permite accesul rapid

• Buzunare interne si externe multiple  
pentru o capacitate de stocare 
impresionanta

• Manere din Velcro pentru transport si o mai 
buna siguranta

• Nu sunt incluse uneltele

1-93-328 40 x 49 x 26 cm - 1 3253561933288

Geanta Cu roti FatMax®

Geanta De spate FatMax® pentru unelte 

Geanta orGaniZator FatMax® 

Geanta De unelte FatMax® 

8
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Geanta De unelte De 12” 

• Tesatura rezistenta si durabila de 600 x 
600 deni

• Buzunar plasa pentru mici obiecte 
personale

• 8 buzunare interioare si 2 plase exterioare 
pentru versatilitate

• Nu sunt incluse uneltele

1-93-330 27 x 22 x 16 cm - 2 3253561933301

Geanta stanley De 16” Cu DesCHiDere 

• Tesatura 600x600 deni: pentru uz intens 
rezistenta si durabila

• Deschiderea neobstructionata, asigura 
acces usor la instrumente

• Potenţial maxim organizare cu mai multe 
buzunare interne şi externe

• Curea de umăr uşor reglabila pentru 
transportul de unelte

• Securitate pentru stocare de piese de mici 
dimensiuni sau alte articole personale, fiind 
acoperite cu un buzunar frontal 

• Baza puternic intarita cu plastic pentru 
protecţie si impotriva umezelii

1-96-183 23,5 x 44,7 x 27.5 4 3253561961830

Geanta Multi FunCtionala 16” 

• Fibre rezistente de 600 deni
• Banda interna cu 7 bucle pentru organizare 

mai buna
• Sectiune de documente separate si 

transparenta

• Baza de plastic intarita pentru durabilitate
• Buzunare interne si externe multiple pentru 

o capacitate de stocare impresionanta
• Nu sunt incluse uneltele

1-93-327 41 x 22 x 25 cm - 2 3253561933271
1-94-894 46 x 22 x 23 cm - 1 3253561933264

Geanta GrinDa 16” 

• Tesatura rezistenta si durabila de  
 600 x 600 deni

• Manere largi de polipropilena pentru 
confort si priza 

• Baza de plastic intarita pentru durabilitate
• Invelis din velcro 
• Nu sunt incluse uneltele

1-93-326 41 x 22 x 25 cm - 2 3253561933264

8
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Geanta De unelte Cu DesCHiDere MeDiana 

• Fibre rezistente de 600 deni
• Baza de cauciuc si spuma de 6mm pentru 

amortizare si rezistenta
• Manere confortabile captusite cu bumbac

• Deschidere mediana cu catarama din 
plastic pentru acces 

• Nu sunt incluse uneltele

1-93-331 30 x 26 x 20 cm - 2 3253561933318

stanley 16” open tote 

• Tesatura 600x600 deni
• Design deschis pentru obiecte 

voluminoase, structura care oferă acces 
usor la instrumente

• Potenţial maxim organizare cu mai multe 
buzunare interne şi externe

• Securitate pentru stocare de piese  
de mici dimensiuni sau alte articole 
personale, fiind acoperite cu un buzunar 
frontal 

• Baza puternic intarita cu plastic pentru 
protecţie si impotriva umezelii

1-96-182 25,1 x 44,7 x 27.7 - 4 3253561961823

Geanta MultiFunCtionala riGiDa De 16” stanley 

• Pentru uz intens, rezistenta si durabila
• Buzunare multiple interne si externe pentru 

o organizare maxima 
• Securitate pentru stocare de piese de mici 

dimensiuni sau alte articole personale, fiind 
acoperite cu un buzunar frontal 

• Colturi intarite, puternice si durabile
• Compartiment transparent separate pentru 

documente ajută la pastrarea acestora şi a 
obiectelor personale 

 • Baza armata, puternica din material plastic

1-96-193 25,1 x 44,7 x 26.2 4 3253561961939

suport De unelte rulaBil 

• Legaturi pentru confort si inmagazinare 
sigura

• 12 buzunare pentru a pastra uneltele si 
echipamentul

• Fibre rezistente de 600 deni
• Nu sunt incluse uneltele

1-93-601 31,5 x 8,3 x 21 cm - 12 3253561936012

Geanta De unelte De 12” 

Geanta stanley De 16” Cu DesCHiDere 

Geanta Multi FunCtionala 16” 

Geanta GrinDa 16” 

8
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sort stanleY pentru sCule 

• Tesatura 600x600 deni: pentru uz intens 
• Buzunare de dimensiune multiple pentru a 

asigura organizarea maximala
• Mărimea şi structura buzunarelor permite 

accesul uşor 

• Un mod confortabil de a de a aduce 
uneltele în şantier

• Banda de buzunar pentru acces usor
• Buclă metalica de ciocan integrata
• Textura ergonomica pentru spate pentru 

siguranta si confort

1-96-178 60 x 25,5 x 7,5 4 3253561961786

BuZunar stanleY pentru sCule 

• Tesatura 600x600 deni: pentru uz 
intens,rezistenta si durabilitate 

• Buzunare de dimensiune multiple pentru a 
asigura organizarea maximala

• Mărimea şi structura buzunarelor permite 
accesul uşor 

• Un mod confortabil de a de a aduce 
uneltele în şantier

• Banda de buzunar pentru acces usor
• Buclă metalica de ciocan integrata
• Textura ergonomica pentru spate pentru 

siguranta si confort

1-96-181 23,5 x 33.2 x 7,5 4 3253561961816

Borseta personala stanley 

• Buzunar pentru obiecte personale
• Tesatura 600x600 deni: pentru uz intens 

rezistenta si durabila
• Buzunar inchis cu fermoar
• Potrivit pentru toate lucrurile importante - 

portofel, chei, harta

• Sustinerea obiectelor personale în  
condiţii de siguranţă 

• Buzunar pentru GPS/telefon
• Centuri reglabile la diferite dimensiuni

1-96-179 24x15,5x6 4 3253561961793

BuZunar 9” 

• Tesatura rezistenta de 600 deni cu nituri 
pentru durabilitate

• Nituri metalice rezistente pentru 
durabilitate

• Doua buzunare laterale pentru 
inmagazinare uneltelor 

• Buzunar central mare potrvit pentru  
unelte mai mici

• Strat de tesatura dubla pentru intarire 
• Nu sunt incluse uneltele

1-93-329 11 x 24 x 16 cm - 12 3253561933295

8
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Vesta De luCru FatMax® XtreMe™ 

• Uşor de transportat şi acces usor la 
instrumente utilizate frecvent

• Acces uşor la lucruri personale, cum ar fi 
(iPod, telefon mobil)

• Permite circulaţia aerului – material care 
respira

• Reglabil la diferite dimensiuni, vara se 
alege materialul de vară, iar iarna cel de 
iarna- marime universala

• Consolidare speciala pentru instrumente 
ascuţite şi cuie

• Permite deţinerea şi securizarea 
documentelor importante şi a hartiilor

• Husa pentru instrumente şi sustinerea 
pentru ciocan, pot fi eliminate la cerere

• Permite agăţarea suplimentara de 
instrumente şi pungi

• Doua buzunare opţionale - ataşat la vestă 
sau semi ataşate in poziţii diferite de lucru

• Cifru, mai bine vizibil la întuneric

1-95-629 32 x 35 x 8  - 2 3253561956294

Geanta FatMax® XtreMe™ 

• Piele rezistenta cu fire de nylon dublu 
impletite

• Reintarite cu nituri metalice si piele in 
punctele de frecare

• Buzunare pentru cuie au colturi cu  
legaturi ajustabile pentru pentru 
securizarea cuielor si a suruburilor

• Buzunare pentru un singur cui cu o bucla 
inoxidabila pentru ciocan 

• Spate captusit ce ofera mai mult confort

1-94-227 29,5 x 30 x 13 cm - 5 3253561942273

Curea De piele FatMax® XtreMe™ 

• Se potrivesc tuturor taliilor de la 34” in sus
• Doua opritoare care asigura stransoarea 

ferma a curelei

• Fabricat din piele autentica rezistenta

1-94-224 152 x 5,2 cm - 6 3253561942242

Centura FatMax® 

• Tesatura rezistenta de 1200 deni
• Buzunare usor accesibile pentru a vedea si 

a ajunge la ele
• Buzunare de diferite dimensiuni 

schimbabile/ detasabile, compartimente cu 
unelte multiple 

• Curea captusita, ajustabila si buzunare  
cu spate captusit pentru confort maxim

• Colturile buzunarului si punctele de frecare 
sunt protejate de piele autentica

• Fabricate sa fie folosite confortabil si in 
partea din fata a corpului

1-93-588 141 x 24 x 16 cm - 4 3253561935886

sort stanleY pentru sCule 

BuZunar stanleY pentru sCule 

Borseta personala stanley 

BuZunar 9” 

8
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Centura Captusita FatMax® 

• Centura perforate potrivita pentru orice 
talie 

• Dotata cu inele in forma de “D” pentru a fi 
folosite cu bretele

• Captuseala ofera confort maxim cand 
centura e incarcata

• Opritoare duble de metal la curea pentru 
rezistenta

1-94-199 153 x 15 x 2 cm - 5 3253561941993

Geanta FatMax® 

• Buzunare usor accesibile pentru a vedea si 
a ajunge la ele

• Bucla metalica pentru sustinerea ciocanului 
• Compartimente de dimensiuni diferite si 

bucle pentru unelte si piese mici 

• Colturile buzunarului si punctele de frecare 
sunt protejate de piele autentica 

• Spatele buzunarului este captusit pentru 
siguranta si confort maxim la lucru

1-93-570 35 x 33 x 15 cm - 5 3253561935701

BuCla pentru CioCan FatMax® 

• Se potriveste la toate centurile standard
• Piele intarita pentru prevenirea uzurii

• Bucla metalica pentru sustinerea  
ciocanului cu intaritura din piele

1-93-562 16 x 11 x 7 cm - 12 3253561935626

8
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BuZunar FatMax® pentru Cutit

• Interior din material plastic pentru a rezista 
uzurii şi înţepăturilor

• Clips pentru curea pentru fixare
• Tesatura durabila 600 deni pentru viaţă 

lungă

• Tesatura durabila pentru utilizare intensa
• Buzunar pentru un pachet de 10 lame
• Husa se potriveşte tuturor cuţitelor Stanley
• Ideal pentru lamele 1992

0-10-028 - - 6 3253560100285

suport BorMasina FatMax® 

• Constructie durabila de piele in locurile de 
frecare ce asigura produsului rezistenta in 
timp si la toate conditiile de lucru

• Buzunar interior mare pentru depozitarea 
tuturor bormasinilor, mari sau mici

• Legatura velco ajustabila

• Ofera inmagazinare sigura pentru toate 
dimensiunile de bormasini

• Acces rapid la compartimentul de burghie 
mai ales cand va aflati la lucru

• Plasa ergonomica captusita pe spate, 
facand-ul confortabil in timpul folosirii

• Atribute mostenite

1-94-453 23 x 5 x 40 cm - 4 3253561944536

BanDa MaGnetiCa pentru inCHietura Mainii 

• Maner detaşabil cu parte magnetică ce 
lasa mâinile libere şi usureaza munca

• Curele Velcro permit conectarea si fixare 
obiectelor non-metalice, cum ar fi un stilou 
sau creion

• Tesatura elastica si moale la interioar 
asigură confortul incheieturii mâinii

• Banda reglabila face ca acest produs sa 
raspunda multor cerinte in timpul muncii

1-94-856 23 X 1.5 X 9  - 6 3253561948565

Centura Captusita FatMax® 

Geanta FatMax® 

BuCla pentru CioCan FatMax® 

8
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laDa proFesionala Din Metal si plastiC 

• Cutie de metal, oferă o capacitate 
suplimentară de mare de stocare 
instrumente portabile

• maner puternic telescopic
• Roti de 7” pentru lucru intens
• Conceput pentru a transporta unelte şi 

piese de mici dimensiuni

• Uşurinţă la transporul pentru încărcături 
grele si foarte grele

• Combină avantajele plasticului cu 
fermitatea metalului

• Păstrează în condiţii de siguranţă uneltele

1-95-827 - - 1 3253561958274

ContraCtor Cu insertii De Metal + Cutie De unelte 

• Cutie cu insertii de metal, oferã o 
capacitate suplimentarã de mare de 
stocare pentru unelte

• Maner puternic telescopic
• Roti de 7” pentru lucru intens
• Durabilitate si protectie pentru 

echipamentele stocate în interior
• Economisire timp

• Conceput pentru a transporta unelte si 
piese de mici dimensiuni

• Uşurinţă la transporul pentru încărcături 
grele si foarte grele

• Combină avantajele plasticului cu 
fermitatea metalului

• Potrivit pentru lucrul cu ţevi şi cherestea
• Păstrează în condiţii de siguranţă uneltele 

1-95-831 - - 1 3253561958311

laDa proFesionala Din Metal si plastiC BlK/Gal 

• Cutie de metal, oferă o capacitate 
suplimentară de mare de stocare 
instrumente portabile

• maner puternic telescopic
• Roti de 7” pentru lucru intens
• Durabilitate pentru protecţia 

echipamentelor stocate în interior
• Conceput pentru a transporta unelte şi 

piese de mici dimensiuni

• Uşurinţă la transporul pentru încărcături 
grele si foarte grele

• Economisire timp
• Combină avantajele plasticului cu 

fermitatea metalului
• Potrivit pentru lucrul cu ţevi şi cherestea
• Păstrează în condiţii de siguranţă uneltele

1-95-828 - - 1 3253561958281

8
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laDa proFesionala Din Metal si plastiC + Cutie neaGra 
/GalVaniZata 

• Cutii mari de metal, care oferă o capacitate 
suplimentară de stocare atelierului mobil.

• Maner puternic telescopic
• Roti de 7” de trafic intens
• Durabilitate pentru protecţia 

echipamentelor stocate în interior
• Conceput pentru a transporta unelte şi 

piese de mici dimensiuni

• Uşurinţă la transportul de încărcături  
grele 

• Economie de timp
• Combină avantajele plasticului cu 

fermitatea metalului
• Potrivit pentru instalatori si tamplari
• Securizat - păstrează în condiţii de 

siguranţă unelte

1-95-832 65 x 64 x 39 cm - 1 13253561958325

laDa MoBila FatMax® Xtreme 

• Sistem integrat de securitate
• Rezistenta la apa
• Roti de 8.5 „+ role de bază 
• Posibilitate de stocare verticala
• Incuietoare cu cheie
• Sistem anti furt cu cod

• Capacitate de stocare de 42 gallon/159l 
oferă spaţiu generos si securizat pentru 
unelte şi echipamente

• Roţi rezistente pentru a sustine greutati 
mari si role de baza pentru ridicare si 
pentru a evita cu uşurinţă obstacolele

• Organizare eficienta
• Individualizabila

1-97-488 w/o Docking (159 Ltr) - 1 3253561974885
1-96-163 - - 1 3253561961632

laDa FatMax® proMobile 

• Volum de 30 gal./113 litri
• Se poate introduce o nivela si un ferastrau. 

Tine uneltele la indemana, totusi sunt bine 
securizate inauntru

• Organizare verticala detasabila a uneltelor– 
Organizare buna in interior

• Sigilare impotriva apei – pastreaza uneltele 
in siguranta

• Roti rezistente – pentru mobilitate pe 
suprafetele denivelate, scari

• Tava portabila – pentru unelte de mana  
si piese mici 

• Incuietoare integrate + chei – protejeaza 
uneltele

• Sant integrat in forma de V– pentru nevoi 
aparute pe santier 

• Maner telescopic 
• Maner la spate – se poate ridica de catre  

2 persoane intr-un autovehicul

1-94-850 91 x 52 x 44 cm - 1 3253561948503

laDa proFesionala Din Metal si plastiC 

ContraCtor Cu insertii De Metal + Cutie De unelte 

laDa proFesionala Din Metal si plastiC BlK/Gal 

8
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laDa MoBile Cu inCHiZatoare inteGrata 

• Capacitate de 189 l
• Maner telescopic lat din otel cu priza moale
• 2 tavi de inmagazinare detasabile care se 

potrivesc in manerul telescopic 
• Roti rezistente testate in conditii dificile

• Suruburi in forma de fluture pe capac 
pentru atasarea nivelei, ferastraului si al 
altor accesorii

• Inchizatori metalice foarte mari rezistente 
la rugina

• Nu sunt incluse uneltele

1-93-278 76 x 58 x 58 cm - 2 3253561932786

laDa MoBile Cu inCHiZatori De Metal 

• Maner telescopic lat din otel cu priza 
moale, potrivit pentru folosirea cu manusi

• Capacitate de 91 L 
• Roti rezistente testate in conditii dificile
• Pe capac suruburi in forma de fluture 

pentru atasarea nivelei, ferastraului si al 
altor accesorii

• Inchizatori metalice foarte mari rezistente 
la rugina, durabile cu orificii de lacat pentru 
securitate

• Inmagazinare maxima si transport usor 
pentru unelte mari, echipament general si 
materiale de atelier

• Nu sunt incluse uneltele

1-92-978 75,9 x 47,3 x 48,6 cm - 2 3253561929786

laDa MetaliCa MoBila pentru unelte Cu 2 CoMpartiMente  
– 2 taVi in orGaniZator si Maner De tras 

• Spatiu util de 50 litri
• 2 tavi de inmagazinare detasabile ideale 

pentru transportul uneltelor de dimensiuni 
mici 

• 2 compartimente – organizator in capac 
pe cutie

• Ideal pentru profesionisti si entuziasti 
experimentati DIY

1-92-703 62 x 38 x 42 cm - 2 3253561927034

8
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laDa MoBila stanley proMobile

• Organizator detaşabil, uşor de scos pentru 
a avea toate piesele mici organizate şi usor 
accesibile

• Uneltele electrice sunt usor accesibile la 
tava mobila sau cutia inferioara

• Crestatura in V pe capacul superior pentru 
tăieri pe santier

• Volum util: 53 galoane /12 litrii
• 2 / 3 din dimensiunea lazii mobile permite 

stocarea instrumente mai mari / mai lungi

1-97-503 60,3 x 37,5 x 43 cm  - 2 3253561975035

laDa MetaliCa MoBila pentru unelte pro Cu orGaniZator 
De BuZunar si taVa 

• Transport usor si inmagazinare pentru 
unelte mai mari si materiale de workshop

• Sistem de inchidere metalice nichelate 
foarte mari

• Organizator transparent din polycarbonat in 
capac – rezistent la impact

• Tava detasabila cu toarta
• Sant in forma de “V” multi-functionala 

pentru lucrul cu tevi si lemn
• Maner telescopic lat din otel cu priza 

moale, potrivit pentru folosirea cu manusi
• Nu sunt incluse uneltele

1-92-083 61 x 37,5 x 42 cm, cu buzunar moale - 2 3253561920837

1-92-904 61 x 37,5 x 42 cm, fara buzunar moale - 2 3253561929045

laDa MoBile Cu inCHiZatoare inteGrata 

laDa MoBile Cu inCHiZatori De Metal 

laDa MetaliCa MoBila pentru unelte Cu 2 CoMpartiMente  
– 2 taVi in orGaniZator si Maner De tras 

8
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statie De luCru MoBila FatMax® 

• Solutia ideala pentru mesteri care 
trebuie sa transporte o cantitate mare de 
echipament si materiale la locul lucrarii

• Roti rezistente testate in conditii dificile
• Se desfasoara rapid intr-o statie de lucru 

pe 4 etaje
• Lada mare ideala pentru gramezi de 

materiale si echipament precum cutii de 
vopsele, componente mari si unelte grele

• Cutie de unelte cu tava suspendabila 
pentru unelte mai mici, care se potrivesc in 
capacul rabatat

• Organizator mare si ajustabil pentru cuie, 
suruburi si alte componente mai mici

• Incuietori mari frontale
• Deschidere eleganta glisnata chiar si cu 

greutate mare, 2 manere laterale permit 
ridicarea produsului cu 2 maini 

• Nu sunt incluse uneltele

1-94-210 73 x 54 x 32 cm - 2 3253561942105

BanC MoBil De plastiC si Metal FatMax® 

• Cutie de plastic si metal de 20” detaşabila 
cu tavă detasabila

• Inchizatori mari de metal, cu strat 
anticoroziv

• 2 Sertare adanci de 4” cu sine pe rulmenti 

• Cutii mari de metal pentru stocare, care 
oferă o capacitate suplimentară pentru 
instrumente 

• Pentru lucru intens cu roti de 7”
• Sistemul „Consolă” pentru acces imediat la 

toate zonele de depozitare

1-95-622 89,3 x 56,8 x 38,9 cm  - 1 3253561956225

8
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BanC MoBil Din Metal si plastiC 

• Cutie de plastic si metal de 20’’ detaşabila 
cu tavă detasabila

• Inchizatori mari de metal, cu strat 
anticoroziv

• Sertar adanc de 4 „ cu sine pe rulmenti

• Cutii mari de metal pentru stocare, care 
oferă o capacitate suplimentară pentru 
instrumente 

• Sistemul „Consolă” pentru acces imediat la 
toate zonele de depozitare 

• Pentru lucru intens cu roti de 7”

1-95-621 73 x 56,8 x 38,9 cm  - 1 3253561956218

atelier MoBil stanley Din Metal GalVaniZat / plastiC 

• Cutie detasabila de 20’’din material plastic 
si metal, cu tavita.

• Incuietori puternice, din metal, rezistente 
la rugina

• Sertar glisant cu rulmenti la 4” 
• Cutii mari de metal, care oferă o capacitate 

suplimentară de stocare atelierului mobil.

1-95-833 73 x 56.8 x 38.9 cm  - 1 3253561958335

statie De luCru MoBila FatMax® 

BanC MoBil De plastiC si Metal FatMax® 

8
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Cutie stanley 20” Din plastiC si Metal GalVaniZat Cu sertar

• Cutie de 20 „cu design patentat Stanley 
din material plastic cu sertar detaşabil 
tavă, asamblare unic şi de brevete de 
proiectare

• Mâner larg si moale pentru confort si usor 
de ridicat

• Sertar de 4 „ adânc pentru organizarea 
pieselor de mici dimensiuni sau unelte 
electrice

• Incuietori mari grele pentru a asigurarea 
conţinutui

• Sistem glisant, pentru sarcini grele

1-95-830 54,5 x 28 x 33,5 cm  - 2 3253561958304

atelier MoBil Xl 

• Solutie mobila completa pentru unelte de 
dimensiuni mari sau mici si organizator 
pentru accesorii mici

• Roti rezistente testate in conditii dificile
• 3 sertare la mijloc

• Lada pentru inmagazinare la baza
• Sistem modular de inmagazinare cu roti
• Teaca laterala pentru ferastrau sau nivela
• Maner extensibil, face transportarea usoara
• Manere rezistente

1-92-279 48,8 x 31,5 x 82,2 cm - 1 3253561927966

atelier MoBil iMl 

• Cutie foarte mare cu tava detasabila  
– Se poate utiliza la volum maxim

• 2 in 1 – se separa rapid in 2 unitati
• Maner telescopic pentru manevrabilitate 

usoara

• Roti rezistente testate in conditii dificile  
– mobilitate buna pe suprafete dure

• Maner nou – constructie din plastic 
rezistenta turnata

• Incuietori metalice laterale – durabile si se 
poate bloca prin orificiile pentru lacat

1-93-968 48 x 63 x 29 cm - 1 3253561939686

8
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Cutie Cu sertar stanley 20” Din plastiC GlaBen

• Cutie de 20 „cu design patentat Stanley 
din material plastic cu sertar detaşabil 
tavă, asamblare unic şi de brevete de 
proiectare

• Mâner larg si moale pentru confort si usor 
de ridicat

• Sertar de 4 „ adânc pentru organizarea 
pieselor de mici dimensiuni sau unelte 
electrice

• Incuietori mari grele pentru a asigurarea 
conţinutui

• Sistem glisant, pentru sarcini grele

1-95-829 54,5 x 28 x 33,5 cm - 2 3253561958298

Cutie stanley Metal plastiC 

• Inchizatori mari de metal tratate impotriva 
ruginii pentru a păstra instrumente în 
condiţii de siguranţă

• Maner ergonomic din bi-material 
• Combină avantajele de plasticului cu 

fermitatea metalului
• V-groove pe capac 

• Tava portabila proiectata să transporte 
unelte şi piese de mici dimensiuni, dar 
permite stocarea si de instrumente mari 
în interior

• Uşor de transportat încărcături grele 
suplimentare

1-95-612 20” - 49,7 x 22,2 x 29,3 cm  - 4 3253561956126
1-95-613 23” - 58,4 x 22,2 x 29,3 cm  - 4 3253561956133
1-95-614 26” - 66,2 x 22,2 x 29,3 cm  - 4 3253561956140

Cutie Din Metal GalVaniZat / plastiC 

• Logo embosat 
• Balama din metal pentru rezistenta şi 

transportul încărcăturilor grele
• Incuietori puternice, din metal, pentru 

utilizare intensa, rezistente la rugină 
• Mâner ergonomic bi-material 
• Din metal, cu spatiu generos în 3 cele mai 

cautate dimensiuni

• Capac cu cavitate in V pentru a-l folosi  
si la tăiere; se adapteaza oricarei nevoi

• Tava portabila pentru scule de mână şi 
piese de mici dimensiuni

• Găuri de blocare pentru securitate 
maximă atat a dumneavoastra cat si a 
instrumentelor

1-95-618 49.7 X 29.3 X 22.2 cm  - 4 3253561956188
1-95-619 58.4 x 29.3 x 22.2 cm - 4 3253561956195
1-95-620 66.2 x 29.3 x 22.2 cm - 4 3253561956201

Cutie stanley 20” Din plastiC si Metal GalVaniZat Cu sertar

atelier MoBil Xl 

atelier MoBil iMl 

8
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Cutie 24” stanley Cu Maner si orGaniZator superior

• Cutia de 24 „ cu maner si capac sau 
organizator superior pentru unelte electrice 
sau piese de mici dimensiuni

• Prin apasarea butonului frontal se face 
detasarea partii de sus. Pentru a ataşa la 
loc partea de sus se impinge din spate 
cutia si se face clic

• Maner de metal pentru prindere usoara- se 
blochează la transport si in locas pe cutie 
pentru depozitare

• Inchizatori mari de metal tratate impotriva
ruginii pentru a păstra instrumente în
condiţii de siguranţă
• Volum util 59 litri, capacitatea de încărcare 

18 kg
• Structura robusta, din spuma, pentru lucru 

intens

(97-506)
• Mâner integrat ce poate fi folosit si de sine 

statator pentru cutie
• Cutie superioara ce poate fi folosita 

pentru unelte electrice  cu separatoare 
demontabile pentru burghie si piese mici.  
Poate integra cu uşurinţă unelte electrice  
şi accesorii

(97-514)
•Partea suprioara poate fi folosita individual 

ca organizator pentru piese mici folosind 
separatoarele adaptabile

• Design unic  cu unghi de 90 grade 
pentru compartimentul principal permite 
depozitarea ciocanelor şi instrumentelor in 
unghi, împreună cu piese mici

1-97-506 46 x 33 x 45 cm  -Case  - 3 3253561975066

1-97-514 46 x 33 x 45 cm - Organiser - 3 3253561975141

Cutie pentru unelte FatMax® struCturata Cu spuMa 

• Solutie noua de retinere a apei, construita 
din spuma structurata pentru rezistenta 
marita

• Inchizatoare mari metalice rezistente la 
rugina, cu gauri pentru lacat

• Tava portabila cu toarta facuta pentru 
cararea uneltelor si a pieselor mici

• Capacitate de inmagazinare mare si 
utilizarea volumului la maxim

• Garnitura rezistenta la apa pentru 
protejarea maxima a echipamentului

1-93-935 28” - 4 3253561939358
1-94-749 22” - 3

Cutie FatMax® Metal plastiC 

• cutie inalta permite stocarea uneltelor lungi
• Unitate inovatoare verticala de stocare 

pentru o mai bună organizare
• Inchizatori mari de metal tratate impotriva 

ruginii pentru a păstra instrumente în 
condiţii de siguranţă

• Maner ergonomic bi-material
• Combină avantajele de plasticului cu 

fermitatea metalului pentru protecţia 
echipamentelor stocate în interior

• V Groove pe capac
• Tava portabila proiectata să transporte 

unelte şi piese de mici dimensiuni, dar 
permite stocarea si de instrumente mari 
în interior

• Uşor de transportat încărcături grele 
suplimentare

1-95-615 20” - 49,7 x 29,5 x 29,3 cm  - 3 3253561956157
1-95-616 23” - 58,4 x 29,5 x 29,3 cm  - 3 3253561956164
1-95-617 26” - 66,2 x 29,5 x 29,3 cm  - 3 3253561956171

Cutie pro pentru unelte Din plastiC 20300 

• Colturi cauciucate – ofera protectie la 
impact

• Capac pentru securizarea nivelelor de 
60cm

• Maner de aluminiu ”usor de apucat” pe 
toata lungimea cutiei

• 2 orificii pentru lacat - se poate bloca 
pentru a proteja uneltele

• Maner dintr-o parte intr-alta pentru confort 
si transport facil

• Rezistent la apa, retine apa sau ploaia sa 
intre in cutie

1-92-251 20”- 50,5 x 27,6 x 26,8 cm - 6 3253561922510
1-92-258 26”- 65,1 x 27,6 x 26,8 cm - 6 3253561922589

8
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Cutie stanley 24” one latch™

• Cutie de 24 „ cu incuietoare pentru o 
singura mana permite deschiderea atunci 
când celalata mana este ocupata

• Platforma cu buzunare detasabile pentru 
organizarea personalizata în funcţie de 
necesităţi

• Structura robusta, din spuma, pentru lucru 
intens

• Mâner larg si moale pentru confort si usor 
de ridicat

• 2 / 3 din dimensiunea lazii mobile fara  
tava detasabile permite stocarea dedesupt 
a instrumentelor mari

• Crestatura in V pe capacul superior pentru 
tăiere

• Sistem integrat cu lacăt, pentru asigurarea 
conţinutului

1-97-510 60,5 x 28,7 x 28,7 cm  - 3 3253561975127

Cutie stanley 24’’ one latch™ reZistenta la apa si Cu BuZunare laterale

• Cutie de 24 „ cu incuietoare pentru o 
singura mana permite deschiderea atunci 
când celalata mana este ocupata

• Platforma cu buzunare detasabile pentru 
organizarea personalizata în funcţie de 
necesităţi

• Ofera protectie contra umiditatii si mizeriei
• Sertar detasabil din interiorul cutiei
• Spatiu aditional de depozitare in sertarele 

laterale
• Impermeabilitate : IP52 contra apei si 

umezelii

• Volum util: 57 L capacitatea de încărcare: 
23 Kg

• Structura robusta, din spuma, pentru lucru 
intens

• Mâner larg si moale pentru confort si usor 
de ridicat

• 2 / 3 din dimensiunea lazii mobile fara tava 
detasabile permite stocarea dedesupt a 
instrumentelor mari

• Crestatura in V pe capacul superior pentru 
tăiere

• Sistem integrat cu lacăt, pentru asigurarea 
conţinutului

1-79-189 71,2 x 28,7 x 28,7 cm  - 3 3253561791895

Cutie stanley 22” Cu orGaniZator lat

• Picioare contra şocurilor ca protectie finala 
pentru echipamentul interior

• Zăvoare din aluminiu pentru durabilitate 
si oxidarii

• Organizator lat de dimensiunea cutiei 
pentru acces la piesele mici fără a 
deschide cutia de scule

• Tava interioara detasabila pentru unelte
• Marca gravata pentru durata mai lunga 

de viata

1-97-512 55,6 X 25,7 X 24,8 cm  - 3 3253561975127

Cutie stanley

• Cutie ce se poate manui cu o singura 
mana, disponibila in dimensiunile 16”  
& 19” 

• Design inovator. Structura robusta. Volum 
mare de depozitare

• Mâner larg si moale pentru confort  
si usor de ridicat (doar pentru19”)

• Tava detaşabilă permite spaţiu suficient 
pentru stocarea instrumentelor mai mari 

• Organizatorul superior dedicat pieselor de 
mici dimensiuni

1-79-216 39.4 x 22 x 16.2 cm  - 6 3253561792168
1-79-217 48.6 x 26.6 x 23.6 cm - 6 3253561792175

Cutie 24” stanley Cu Maner si orGaniZator superior

Cutie pentru unelte FatMax® struCturata Cu spuMa 

Cutie FatMax® Metal plastiC 

Cutie pro pentru unelte Din plastiC 20300 

8



280 DEPOZITARE UNELTE www.stanleyworks.ro

Cutie anti-soC 

• Incuietori din aluminiu
• Tava detasabila
• Maner rezistent foarte mare si moale la 

care se foloseste manusi
• 2 oganizatoare transparente

• Ideal pentru mesteri ce lucreaza pe 
suprafete laminate deoarece cutiile nu 
aluneca

• Nu sunt incluse uneltele

1-92-998 63,5 x 28 x 26,7 cm - 6 3253561929984

Cutie JuMBo Cu 2 orGaniZatoare DetasaBile 

• Ideal pentru transportul si inmagazinarea 
uneltelor multiple

• Incuietori metalice pentru secutizarea cutiei 
pentru unelte

• Tava detasabila 

• Inmagazinare pentru piese mici care sunt 
folosite frecvent

• 2 oganizatoare detasabile pentru 
inmagazinarea pieselor mici 

• Nu sunt incluse uneltele

1-92-905 16” - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm - 6 3253561929052
1-92-906 19” - 48,6 x 27 x 23,7 cm - 6 3253561929069
1-92-908 22” - 56,3 x 31,3 x 30 cm - 3 3253561929083

Cutie Jumbo Cu 2 orGaniZatoare DetasaBile 

• Constructie usoara
• Inchizatori din plastic 
• Maner confortabil bi-material 
• Inmagazinare pentru piese mici care sunt 

folosite frecvent

• 2 oganizatoare detasabile compartimentate
• Tava detasabila
• Nu sunt incluse uneltele

1-92-116 16” - 40,5 x 25,5 x 28,5 cm - 6 3253561921162
1-92-120 19” - 48,6 x 27 x 23,7 cm - 6 3253561921209
1-92-146 22” - 56,3 x 31,3 x 30 cm - 3 3253561921469

series 2000 

• Ideale pentru inmagazinarea uneltelor si 
accesoriilor mai mici

• Inmagazinare pentru piese mici care sunt 
folosite frecvent

• Incuietori metalice, calitate  
profesionala/rezistenta

• Fiecare produs e dotat cu organizator

1-92-064 31,8 x 17,8 x 13 cm - 6 3253561920646
1-92-065 40,3 x 17,8 x 13 cm - 6 3253561920653
1-92-066 48,9 x 26 x 24,8 cm - 6 3253561920660
1-92-067 60 x 28,9 x 27,9 cm - 3 3253561920677
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Cutie Cu inCuietoare autoMata 

• Incuietori metalice rezistente, patentate 
cu un mecanism de deschidere/inchidere 
special, pentru a inchide apasati pe capac 
si incuietorile se inchid automat

• Organizator integrat pentru piese mici
• Maner cofortabil cu priza TPR ergonomica
• Logo-ul IML ramane inscriptionat in timp 
• Nu sunt incluse uneltele

1-94-449 16” - 6 3253561944499
1-94-214 20” - 6 3253561942143
1-94-215 25” - 3 3253561942150

laDa stanley Cu inCHiZatori MetaliCe 

• Incarcare optima a spatiului, economiseste 
costurile de transport

• Inchizatori metalice si cu cauciuc
• Maner ergonomic din cauciuc TPR pentru o 

prindere confortabila 

• Sistem integrat de origanizatoare pentru 
piese mici şi tava incluse

• Etichetare În Mold (IML) ** logo-ul asigură 
o prezenţă de lungă durată a brandului

1-94-857 16” 40,0 x 20,9 x18,3 cm  - 6 3253561948572
1-94-858 20” 50,8 x 24,9 x 24,9 cm  - 6 3253561948589
1-94-859 25” 63,5 x 29,2 x 31,6 cm  - 3 3253561948596

Cutie Cu CapaC 19” + orG 19061 

• Organizator in capac pentru uneltele mici 
folosite frecvent si accesorii

• Inchizatori de metal, calitate profesionala/
rezistenta

• Constructie usoara

1-93-285 50 x 26 x 25 cm - 1 3253561932854

Cutie pliaBila Mega™ 

• Incuietori metalice
• 2 tave pliabile
• 2 organizatoare detasabile

• 1-92-911 incuietori metalice
• 1-92-039 incuietori de plastic

1-92-076 16” - 39,8 x 25,5 x 21,2 cm  - 6 3253561920769
1-92-911 49,5 x 26,5 x 26,1 mm - 6 3253561929113
1-92-039 49,5 x 26,5 x 26,1 mm - 6 3253561920394

Cutie anti-soC 

Cutie JuMBo Cu 2 orGaniZatoare DetasaBile 

Cutie Jumbo Cu 2 orGaniZatoare DetasaBile 

series 2000 

8
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Cutie pentru unelte Condor 

• Tava detasabila 
• Posibilitatea de a inchide cutia cu lacat (nu 

este inclus) 
• Compartimente pe capac cu 4 cutii 

detasabile

• Compartiment pentru depozitarea  
bit-urilor

• Maner bimarerial 
• Nu sunt incluse uneltele

1-92-055 19” - 48,1 x 24,4 x 26 cm - 6 3253561920554
1-92-056 24” - 60 x 28,3 x 28,1 cm - 3 3253561920561

Cutie pentru unelte Cu 2 orGaniZatoare DetasaBile si taVa 

• Dotat cu 16”/41cm 
• Inmagazinare pentru piese mici care sunt 

folosite frecvent

• Incuietori de plastic
• Organizatoare construite in capac

1-93-335 39,4 x 22,2 x 16,2 cm - 6 3253561933356

Cutie pentru unelte Cu CoMpartiMent pentru niVela 

• Maner moale, confort sporit/ priza mai 
buna

• Inchizatori metalice rezistente la rugina

• Inmagazinare pentru piese mici care  
sunt folosite frecvent

• Compartiment pentru nivela sub capac 
• Nu sunt incluse uneltele

1-92-850 26” - 65,9 x 27,2 x 26 cm - 3 3253561928505

Cutie pentru unelte Cu CapaC plat si taVa 

• Inmagazinare pentru piese mici care sunt 
folosite frecvent

• Incuietori de plastic

• Cutii de baza pentru inmagazinat 
• Nu sunt incluse uneltele

1-92-766 16” - 40,1 x 21,6 x 16,4 cm - 6 3253561927669
1-92-767 21” - 50,5 x 24,7 x 24,1 cm - 6 3253561927676
1-92-768 23” - 45,4 x 27,8 x 25 cm - 2 3253561927683

8
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taVa toarta 

• Portabila, pentru scopuri multiple
• Foarte adanca – 2 compartimente foarte 

adanci cu 12 litri volum

• Maner ergonomic foarte puternic
• Nu sunt incluse uneltele

1-94-220 80 x 34 x 22 cm - 12 3253561942204

FatMax® lock & stock 

• Sistem cu două roti de 7 „ permite 
transportul de instrumente şi piese de mici 
la site-ul dumneavoastra de lucru

• Detaşabil şi cu unităţi de stocare portabile 
ofera organizare maxima

• Sertar mare de jos cu rulment pentru 
unelte electrice grele

• Organizator deasupra cu separatoare 
detaşabile pentru componentele hardware, 
piese de mici dimensiuni necesare la 
şantier

• V-groove pe capac permite tăierea şi 
efectuarea de ajustări pe site-ul – produs; 
serveşte ca o staţie de lucru portabila

• Casete durabile de oţel include 2 manere 
laterale pentru ridicare şi asigură o 
protecţie pentru cutie si conţinutul acestuia

• Greutatea când este goala: 11,5 kg

1-94-747 61,3 x 63,8 x 40,6 cm  - 1 3253561947476

Cutie De Metal pentru unelte Cu 5 CoMpartiMente 

• Doua manere articulate pentru acces 
100% la compartimente

• Sistem impotriva ranirii degetelor
• Atribute mostenite

1-94-738 20,8 x 20,8 x 45 cm   3253561947385

Cutie pentru unelte Condor 

Cutie pentru unelte Cu 2 orGaniZatoare DetasaBile si taVa 

Cutie pentru unelte Cu CoMpartiMent pentru niVela 

Cutie pentru unelte Cu CapaC plat si taVa 

8



284 DEPOZITARE UNELTE www.stanleyworks.ro

orGaniZator FatMax® Cu inCuietori in Maner

• Compartimentele detaşabile superioare 
permit organizarea pieselor mici şi 
accesoriilor

• capac Unbreakable: rezistent clară şi de 
impact

• Design unic capacul  blochează toate 
compartimentele

• Mâner şi încuietori solide, pentru 
portabilitate 

• Incuietori laterale pentru siguranta
• 97 - 519; 97-521 – inchizatori din 

material plastic
• 97 - 517; 97-5187 – impermeabile si 

inchizatori metalice

1-97-519 44,6 x 7,4 x 35,7 cm  - 1 3253561975196
1-97-521 44,6 x 11,6 x 35,7 cm - 1 3253561975219
1-97-517 44,6 x 7,4 x 35,7 cm - 1 3253561975172
1-97-518 44,6 x 11,6 x 35,7 cm - 1 3253561975189

orGaniZatoare proFesionale FatMax® 

• Capac transparent din policarbonat 
blocheaza compartimentele in pozitie 
pentru acces rapid

• Inchizatori rezistente la rugina si legaturi 
la spate

• Rasina combinata cu metal rezistent la 
impact 

• Maner tubular de aluminiu, pentru 
transportul usor al greutatilor, se poate 
manevra cu manusi

• Legaturi metalice rezistente la rugina si 
inchizatori de aluminiu

• Capacitatea de inmagazinare pentru mici 
parti si accesorii

1-93-293 49,2 x 43,1 x 11 cm - 5 3253561932939

orGaniZator stanley Junior 

• Până la 3 unităţi pot fi transportate o 
singura data

• Conţinutul este securizat printr-o blocare 
sigura

• Permite stivuirea sigura si transportul uşor 
şi confortabil

• Capacul superior permite organizarea 
si împiedică circulaţia pieselor de mici 
dimensiuni de la un compartiment la altul

• Se poate vinde si cate unul

1-97-483 - - 6 3253561974830
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orGaniZator De sortare Master™ 

• Colturi incovoiate ce pot inmagazina unelte 
incovoiate precum ciocane 

• Separatoare detasabile – permite 
combinatia de unelte si piese mici

• Structura capacului speciala – santuri de 
pe capac se unesc cu separatoarele – 
pastreaza piesele mici la locul lor si previne 
varsarea lor in alte compartimente

• Inchizatoare capac in partea superioara  
- Pastreaza continutul in siguranta

• Posibilitate de costumizare – 1024 de 
configurari pentru orice nevoie

1-94-745 44 x 34 x 9 cm - 4 3253561947452

orGaniZator pro CoMpartiMentat 

• Ofera spatiu de depozitare mare pentru 
folosirea frecventa a accesoriilor

• Maner mulat 
• Incuietori de capac asa incat continutul sa 

nu se verse si sa se amestece cu celalalte 

• 25 de compartimente mici 
• Capac din polipropilena in forma de fagure 

de miere, rezistent la soc si separatoare 
interne eficiente

1-92-748 42,3 x 33,4 x 5,2 cm - 20 3253561927485

orGaniZator proFessional 

• Maner mulat pentru confort
• 8 compartimente adanci pentru capacitate 

de inmagazinare marita
• Compartimente detasabile cu capac de 

blocare

• Capac care se poate inchide din 
policarbonat practic indestructibil

• Nu sunt incluse uneltele

1-92-749 42,3 x 33,4 x 10,5 cm - 10 3253561927492

orGaniZator Cu Doua Fete 

• 31 compartimente fixe, plus locaţii pentru 
biţi şi lucruri marunte

• Contine un organizator pentru bit-uri
• Ideal de depozitare pentru accesorii de uz 

casnic, pentru DIY sau pentru colectionari

• Corp transparent si solid din polipropilenă
• Mâner retractabil pentru a economisi 

spaţiu

1-92-072 36,2 x 28,9 x 13 cm  - 6 3253561920721

orGaniZator FatMax® Cu inCuietori in Maner

orGaniZatoare proFesionale FatMax® 

orGaniZator stanley Junior 
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orGaniZator De unelte 

• Organizator compact ce ofera vizibilitate 
mare si acces usor la accesoriile folosite 
frecvent

• Doua inchizatori, care sigileaza lateralele 
si sertarele

• Inchizatori ce tin sertarele fixe in timpul 
transportului

• 3 sertare detasabile cu doua laterale 
pentru separarea suruburilor, lamelor de 
taiat, etc.

• Poate sa lucreze cu ambele capete libere
• Nu sunt incluse uneltele

1-92-050 36,2 x 19,2 x 29,1 cm - 4 3253561920509
1-92-976 45,4 x 24,4 32,4 cm - - 3253561929762

orGaniZator Cu 18 CoMpartiMente 

• 18 compartmente fixe 
• Capac translucid
• Corp din plastic cu greutate redusă

• Ideal de depozitare pentru accesorii de uz 
casnic

1-92-071 36,2 x 28,9 x 6 cm  - 12 3253561920714

orGaniZatoare non-aJustaBile 

• Cadru din plastic foarte usor 
• Capac transparent
• Maner mulat pentru confort

• Inchizatoare rapid pe partea superioara a 
capacului

• Compartimente fixe
• Nu sunt incluse uneltele

1-92-761 34 x 26 x 5,7 cm - 12 3253561927614

orGaniZator Cu 11 CoMpartiMente 

• Ideal pentru stocarea pieselor de mici 
dimensiuni

• Design care permite vizualizarea in interior

• Capac transparent
• Organizator cu 11 compartimente

1-92-736 24,5 x 17,4 x 5,5 cm  - 8 3253561927362

8
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orGaniZator Cu 9 CoMpartiMente 

• Design compact care permite vizualizarea 
in interior

• Capac transparent
• Organizator cu 9 compartimente

1-92-739 20,1 x 3,5 x 10,3 cm  - 48 3253561927393

laDa Multi FunCtionala De inMaGaZinare 

• Cadru rezistent de rasina 
• Usor de depozitat cu sistem modular de 

inmagazinare 

• 30 de sertare mici si 9 sertare mai mari 
• Poate fi atarnata pe perete

1-93-978 9 sertare - 36,5 x 21 x 15,5 cm - 10 3253561939785
1-93-980 30 sertare - 36,5 x 21 x 15,5 cm - 10 3253561939808
1-93-981 39 sertare - 36,5 x 43,5 x 15,5 cm - 6 3253561939815

taVite De inMaGaZinare 

• Oferite intr-o varietate mare de culori
• Acces usor la unelte si echipament

• Facut din polipropilena anti-soc

1-92-713 Nr 1 - 16,5 x 7,5 x 10,7 cm - 48 3253561927133
1-92-714 Nr 2 - 24 x 15 x 12,6 cm - 36 3253561927140
1-92-715 Nr 3 - 33 x 20,5 x 15,5 cm - 12 3253561927157
1-92-716 Nr 4 - 45 x 30,2 x 18 cm - 8 3253561927164

FatMax® stock & Carry™ 

• Umerase incluse – poate fi agatat rapid 
de o forma a sistemului modular, tot ce 
ai nevoie – ia-l cu tine si atarna-l cand ai 
terminat

• Cabine glisante – tin continutul securizat in 
timpul transportului sau in pozitii verticale

• Transportul vertical este posibil
• Poate fi usor transportat
• Agatatoare inclusa
• Produs care face diferenta

1-94-746 29,1 x 13,2 x 15,9 cm - 1 xx

orGaniZator De unelte 

orGaniZator Cu 18 CoMpartiMente 

orGaniZatoare non-aJustaBile 

orGaniZator Cu 11 CoMpartiMente 
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Capra De spriJin Din aluMiniu FatMax® 

• Picioare ajustabile telescopic ideale pentru 
folosirea pe suprafete dificile si neregulate

• Livrat singur sau dublu 
• Cantareste numai 5.25kg (10lbs) si este 

usor de carat
• Picioare metalice rezistente ce permit  

o sarcina de 1135 kg
• Inaltimea este ajustabila la o inaltime 

maxima de 1025 mm cu 215 mm  
extensia fiecarui picior

1-92-979 1 buc - 6 3253561929793
1-92-980 2 buc set - 3 3253561929809

Capra De spriJin pliaBila Cu 2 santuri 

• Produs ideal pentru mesteri, acasa sau 
pe teren

• Livrat singur sau dublu
• Capacitate de incarcare 445kg (pe 

pereche)
• Polita suport pentru rigiditate crescuta si 

inmagazinare rapida

• Insertii de cauciuc in partea superioara, 
previne alunecarea piesei de lucru

• Cleme cu sant in forma de V pentru fixarea 
lemnului sau a tevii 

• Capra de taiat lemne profesionala cu tava 
integrate si ghid pentru fixarea mai buna 
a obiectelor

1-92-855 70 x 5,2 x 82,2 cm - 8 3253561928550

Capra De spriJin pliaBila Junior 

• Livrat singur sau dublu
• Cauciuc anti-derapare pe picioare si partea 

superioara

• Fiecare poate suporta o sarcina maxima 
de 170 kg

1-92-038 57,1 x 5,2 x 82,2 cm - 8 3253561920387
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Capre De luCru stanley 24” Cu prinDere

• Usor si confortabil pentru transport 
• Marime compacta – se prinde usor cu 

incuietori de partea geamana 
• Maner si bareta de umar oferite optional 

ofera usurinta la transport
• Inchietori laterale pentru a asigura 

prinderea cele doua capre de lucru 

• Picioare de aluminiu
• Durabilitate
• Portabilitate
• Timp castigat
• Combina beneficiile plasticului cu cele ale 

metalului 
• 101,7 x 75,8 x 12,5 cm

1-97-474 single  - 4 3253561974748
1-97-475 pair - 2 3253561974755

Capra De spriJin Din aluMiniu FatMax® 

Capra De spriJin pliaBila Cu 2 santuri 

Capra De spriJin pliaBila Junior 
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INMAGAZINARE MODULARA 
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Dulap De perete W2 16” Dulap Cu BaZa B1 20” Dulap Cu sertar B3 20” Dulap Cu inClinatie t3 20” 

1-93-337 GWS2 W2 - 768,35 x 425,45 x 762 mm 3253561933370

1-93-338 GWS2 B1 - 873 x 774,7 x 517,4 mm 3253561933387

1-93-339 GWS2 B3 - 873 x 774,7 x 517,4 mm 3253561933394

1-93-340 GWS2 T3 - 189,6 x 762 x 508 mm 3253561933400
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