Οργανώσου
μαζί μας!
ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ
Κωδ. αρ. 0899 032 943

19,00 €
Τιμή προσφοράς/τεμ.

φορητές
εργαλειοθήκες
για τον επαγγελματία

Ο Όμιλος Würth κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των υλικών συναρμολόγησης
και στερέωσης, με περισσότερες από 400 θυγατρικές εταιρίες και με παρουσία σε
80 και πλέον χώρες, απασχολώντας πάνω από 78.500 εργαζόμενους. Ο Όμιλος
Würth δε θέλει απλώς να ικανοποιήσει, αλλά να ενθουσιάσει τους πελάτες του με
αισιοδοξία, δυναμισμό και υπευθυνότητα. Η υποστήριξη και η επιδίωξη υψηλών
αποδόσεων ανήκει σταθερά στην εταιρική κουλτούρα. «Να προσφέρουμε στους
πελάτες μας αποτελεσματικές λύσεις και καινοτομίες και να τους προμηθεύουμε
γρήγορα με πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα, συνεισφέροντας στην
επαγγελματική τους επιτυχία».
Στις μέρες μας, είναι γεγονός ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες δίνουν
έμφαση στην ταχτοποίηση του εξοπλισμού τους όσον αφορά τα εργαλεία χειρός.
Ο κάθε επαγγελματίας θέλει να νιώθει και να είναι οργανωμένος, παρουσιάζοντας
μία πιο επαγγελματική εικόνα στον πελάτη του.
Επιπλέον, οι ανάγκες τις αγοράς, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη ολοένα και
περισσότερα επαγγέλματα να πρέπει να εργαστούν εκτός του χώρου εργασίας τους
και να επισκέπτονται τους πελάτες τους στον χώρο τους, μεταφέροντας μαζί τους τα
απαραίτητα εργαλεία.
“Στον τομέα της οργάνωσης και αποθήκευσης επαγγελματικών εργαλείων και
αναλώσιμων, η Würth, ακολουθώντας τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας,
εξασφαλίζει λύσεις και προτάσεις με πρωτοποριακά σχεδιασμένα προϊόντα,
παρέχοντας μια πλήρη γκάμα προσαρμοσμένη στην τάση της αγοράς και
υποστηρίζοντας με συνέπεια τους συνεργάτες της.
Νίκος Σπηλιόπουλος

Category Manager Hand Tools
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ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

Χρήση σε υγρές και
λασπωμένες επιφάνειες.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ τσάντα εργαλείων με ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ πάτο
Ανθεκτική τσάντα με μονοκόμματο φερμουάρ και
αδιάβροχο πάτο από πλαστικό υλικό.
• Πολυεστερικές θήκες για εργαλεία, εσωτερικά και εξωτερικά.
• Λάστιχο στην εξωτερική πλευρά για τη στερέωση μικρών εργαλείων.

Κωδ. αρ.

0715 930 236*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

310 x 190 x 290 mm

Υλικό

PES - πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

10 kg

Βάρος προϊόντος

900 g

Χρήση σε υγρές και
λασπωμένες επιφάνειες.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ Τσάντα εργαλείων με ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ πάτο

33,00€

Ανθεκτική τσάντα με μονοκόμματο φερμουάρ και
Τιμή Προσφοράς
αδιάβροχο πάτο από πλαστικό υλικό.
/Τεμ.
• Πολυεστερικές θήκες για εργαλεία, εσωτερικά και εξωτερικά.
• Λάστιχο στην εξωτερική πλευρά για τη στερέωση μικρών εργαλείων.
• Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.
*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Κωδ. αρ.

0715 930 223*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

440 x 250 x 340 mm

Υλικό

PES - πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

12 kg

Βάρος προϊόντος

1720 g

Ελάχιστο/μέγιστο μήκος
ιμάντα ώμου

850-1400 mm
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Χρήση σε υγρές και
λασπωμένες επιφάνειες.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ Τσάντα εργαλείων με ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ πάτο

Τσάντα εργαλείων με αδιάβροχο πλαστικό πάτο για τη μεταφορά
εργαλείων και υλικών.
• Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ανθεκτική και στιβαρή ορθογώνια βαλίτσα εργαλείων.
• Με ελαστικό ιμάντα και υφασμάτινες θήκες.
• Με μπροστινή θήκη για έγγραφα.
• Με 2 κλειδιά για ασφάλιση της βαλίτσας.
• Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.
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Κωδ. αρ.

0715 930 246*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

430 x 315 x 340 mm

Υλικό

PES - πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Πλήθος θηκών

2 τεμ.

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

15 kg

Βάρος προϊόντος

3400 g

Ελάχιστο/μέγιστο μήκος ιμάντα ώμου

850-1400 mm

Κωδ. αρ.

0715 930 232*

Τεμ./Συσκ.
Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

1
440 x 230 x 340 mm

Υλικό
Χρώμα
Μέγιστο βάρος μεταφοράς
Βάρος προϊόντος
Ελάχιστο/μέγιστο μήκος ιμάντα ώμου

PES – πολυεστέρας
Μαύρο, γκρι
15 kg
3200 g
850-1400 mm

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Χρήση σε υγρές και
λασπωμένες επιφάνειες.

Ανοικτή τσάντα εργαλείων με ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ πάτο

Ανθεκτική ανοικτή τσάντα με αδιάβροχο πάτο από ανθεκτικό υλικό.
• Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.

Κωδ. αρ.

0715 930 222*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

440 x 250 x 360 mm

Υλικό

PES - πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

15 kg

Βάρος προϊόντος

3000 g

Ελάχιστο/μέγιστο μήκος
ιμάντα ώμου

850-1400 mm

Χρήση σε υγρές και
λασπωμένες επιφάνειες.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ Τσάντα εργαλείων με
ανοιγόμενο καπάκι

Ανθεκτική τσάντα με αδιάβροχο πάτο
από πλαστικό υλικό.
• Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα
και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Κωδ. αρ.

0715 930 233*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

470 x 290 x 330 mm

Υλικό

PES - πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

15 kg

Βάρος προϊόντος

2440 g

Ελάχιστο/μέγιστο μήκος
ιμάντα ώμου

850-1400 mm
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ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΜΕ πτυσσόμενο κάθισμα
Πρωτοποριακή λύση: τσάντα εργαλείων και
πτυσσόμενο κάθισμα εργασίας σε ένα προϊόν.
• Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα (1680 denier).
• Η τσάντα εργαλείων μπορεί να αφαιρεθεί γρήγορα από το πτυσσόμενο κάθισμα χάρη στα κουμπώματα ταχείας απασφάλισης.
• Ευρύχωρη τσάντα εργαλείων με πολλές θήκες εργαλείων στο
εσωτερικό και εξωτερικό.
• Πρόσθετη εξωτερική θήκη για ένα smartphone ή εργαλεία.
• Λάστιχο στην εξωτερική πλευρά για στιλό και μικρά κατσαβίδια.
• Υψηλής ποιότητας πτυσσόμενο κάθισμα για βάρος έως 100 kg.
• Ο ιμάντας ώμου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί ως ζώνη εργαλείων.
Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Διαστάσεις (Μ x Π x Y)
Υλικό
Χρώμα
Μέγιστο βάρος μεταφοράς
Βάρος προϊόντος
Ελάχιστο/μέγιστο μήκος ιμάντα ώμου

0715 930 238*
1
400 x 340 x 380 mm
PES – Πολυεστέρας
Μαύρο, γκρι
10 kg
3000 g
850-1400 mm

Πεδίο εφαρμογών
Κατασκευές, εγκαταστάσεις, επισκευές, βιομηχανία,
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κ.λπ.
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*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

ΣΑΚΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Σακίδιο πλάτης
Για εξοπλισμό ατομικής προστασίας
•Π
 ρακτική φύλαξη και μεταφορά των μέσων
προστασίας από πτώση.
• Δίχτυ φύλαξης για κράνη, ρούχα και άλλο
εξοπλισμό.
• Με θήκη κινητού και θήκη φύλαξης φιαλών
νερού.

Σακίδιο πλάτης για εργαλεία
Σακίδιο πλάτης χωρίς διαχωριστικά στο εσωτερικό, με δύο μεγάλες εξωτερικές
θήκες με δίχτυ, για τη μεταφορά αντικειμένων και υλικών.
• Ξεχωριστή θήκη για φορητό υπολογιστή.
• Στήριγμα πλάτης με χοντρή επένδυση και επενδεδυμένα λουριά ώμων.
• Στιβαρό διπλό φερμουάρ.

Κωδ. αρ.

0899 032 943

Κωδ. αρ.

0715 930 243

Τεμ./Συσκ.

1

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

410 x 300 x 190 mm

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

320 x 150 x 440 mm

Χρώμα

Μαύρο-κόκκινο

Χρώμα

Μαύρο-γκρι

Χωρητικότητα

13,95 l

Χωρητικότητα

10 l

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

10 kg

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

5 kg

Βάρος προϊόντος

586 g

Βάρος προϊόντος

710 g

25,00€

Τιμή Προσφοράς
/Τεμ.

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Σακίδιο πλάτης με διαχωριστικά, για

εργαλεία

Σακίδιο πλάτης με διαχωριστικά στο
εσωτερικό και δύο μεγάλες εξωτερικές
θήκες με δίχτυ, για τη μεταφορά
αντικειμένων και υλικών.
• 14 εσωτερικές θήκες.
Κωδ. αρ.

0715 930 244*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

330 x 110 x 440 mm

Χρώμα

Μαύρο-γκρι

Χωρητικότητα

12 l

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

5 kg

Βάρος προϊόντος

790 g
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ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ΤΡΟΛΕΪ
Σακίδιο πλάτης και τρόλεϊ για φορητή χρήση.
•Κ
 ατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα (1680 denier).
• Στιβαρή και εργονομική τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς.
• Ρόδες από υψηλής ποιότητας πλαστικό.
• Βάση εργαλείων με πολλές θήκες.
•Π
 ρόσθετες εξωτερικές θήκες με φερμουάρ.
• Δύο μεγάλες εξωτερικές δικτυωτές τσέπες.
•Σ
 τήριγμα πλάτης και λουριά ώμου με επένδυση.
Πεδίο εφαρμογών
Κατασκευές, εγκαταστάσεις, επισκευές, βιομηχανία κ.λπ.

Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Διαστάσεις (Μ x Π x Y)
Χρώμα
Υλικό
Μέγιστο βάρος μεταφοράς
Βάρος προϊόντος
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0715 93 748*
1
240 x 330 x 517 mm
Μαύρο, γκρι
PES - Πολυεστέρας
15 kg
3300 g

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

ΖΩΝΕΣ & ΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ με κλεισιμο κορδονιου
Θήκη με εύχρηστο κορδόνι, για τη
μεταφορά και άμεση χρήση εργαλείων
και υλικών.
Κωδ. αρ.

0715 930 215*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

140 x 100 x 120 mm

Για πλάτος ζώνης

< από 70 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς 3 kg
Βάρος προϊόντος

193 g

ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Θήκη ζώνης με δύο μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και στήριγμα σφυριού,
για τη μεταφορά εργαλείων και υλικών.
• Δύο δερμάτινες εξωτερικές θήκες για κατσαβίδια, κοπίδια και πένσες.
• Στήριγμα σφυριού από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Στήριγμα για μετροταινία από ανοξείδωτο
ατσάλι.
• Δακτυλίδι ασφάλισης για τη στερέωση εργαλείων με μέγιστο βάρος έως 0,5 kg.

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Κωδ. αρ.

0715 930 210*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

200 x 110 x 290 mm

Για πλάτος ζώνης

< από 70 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

4 kg

Βάρος προϊόντος

400 g
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ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ

Θήκη ζώνης με δύο μεγάλους
αποθηκευτικούς χώρους για τη
μεταφορά και άμεση χρήση εργαλείων
και υλικών.
• Δύο δερμάτινες εξωτερικές θήκες για
κατσαβίδια, μαχαίρια και πένσες.
• Δακτυλίδι ασφάλισης για τη στερέωση
εργαλείων με μέγιστο βάρος έως 0,5 kg.
Κωδ. αρ.

0715 930 211*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

200 x 140 x 290 mm

Για πλάτος ζώνης

< από 70 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

4 kg

Βάρος προϊόντος

370 g

Θήκη ζώνης για ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ,
χωρίς μεταλλικά μέρη

Θήκη ζώνης με δύο μεγάλους
αποθηκευτικούς χώρους, ειδική για
ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.
• Τέσσερις δερμάτινες εξωτερικές θήκες για
κατσαβίδια, μαχαίρια και πένσες.
• Λάστιχα για εργαλεία στην εσωτερική και
εξωτερική πλευρά.
• Λάστιχο νάιλον με κλιπ για κολλητικές ταινίες.
Κωδ. αρ.

0715 930 226*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

250 x 110 x 290 mm

Για πλάτος ζώνης

< από 70 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

3 kg

Βάρος προϊόντος

290 g

Στήριγμα σφυριού

Με θηλιά ζώνης και στιβαρό άγκιστρο
στερέωσης από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Λάστιχο στην εξωτερική πλευρά για τη
στερέωση στιλό και μικρών κατσαβιδιών
• Θηλιά ζώνης και υποδοχή στηρίγματος
σφυριού από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα
(1680 Denier)
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Κωδ. αρ.

0715 930 230

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

110 x 70 x 160 mm

Για πλάτος ζώνης

70 mm

Υλικό

PES - πολυεστέρας

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

3 kg

Βάρος προϊόντος

93 g

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Θήκη δραπανοκατσάβιδου, μεγάλη

Θήκη με ελαστικούς ιμάντες για
τρυπάνια, μύτες και βάσεις μυτών.
• Κατάλληλο για αριστερόχειρες και
δεξιόχειρες.
• Θηλιά ασφαλείας με κούμπωμα.
• Δερμάτινη εξωτερική θήκη για κατσαβίδια,
μαχαίρια και πένσες.
• Λάστιχα για τη στερέωση έως και 5 μυτών και
τρυπανιών.
• Λάστιχο για μία βάση μυτών και λάστιχο στην
εξωτερική πλευρά για τη στερέωση στιλό και
μικρών κατσαβιδιών.
• Από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα (1680
Denier) και επένδυση από καστόρι στις
επιφάνειες επαφής.

11,00€

Τιμή Προσφοράς
/Τεμ.

Κωδ. αρ.

0715 930 228*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

170 x 110 x 290 mm

Για πλάτος ζώνης

< από 70 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

4 kg

Βάρος προϊόντος

159 g

Θήκη για smartphone

Εύχρηστη χάρη στην αυτοπρόσφυση.
• Λάστιχο στην εξωτερική πλευρά για τη
στερέωση στιλό και μικρών κατσαβιδιών.
• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας
πολυεστέρα (1680 Denier).
Κωδ. αρ.

0715 930 221*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

85 x 30 x 150 mm

Κατάλληλη για κινητά τηλέφωνα 145 x 75 x 15 mm

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Για πλάτος ζώνης

< από 50 mm

Έκδοση

Κάθετη

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

1 kg

Βάρος προϊόντος

65 g
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ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ME ΚΛΙΠ

Ανθεκτική ζώνη με πλαστικό κλιπ για εύκολο άνοιγμα.
• Δυνατότητα ρύθμισης του μήκους με σύστημα αυτοπρόσφυσης.
• Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας πολυεστέρα (1680 Denier).

Παρόμοια με την εικόνα

Κωδ. αρ.

0715 930 231

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π)

1400 x 50 mm

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Ελάχιστη/μέγιστη περίμετρος μέσης

800-1200 mm

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

10 kg

Βάρος προϊόντος

211 g

Δερμάτινη ζώνη

Με μεταλλική πόρπη με διπλή καρφίδα.
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Κωδ. αρ.

0715 93 709

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π)

1330 x 50 mm

Υλικό

Δέρμα

Χρώμα

Μαύρο

Ελάχιστη/μέγιστη περίμετρος μέσης

800-1200 mm

Βάρος προϊόντος

286 g

ΖΩΝΗ ΜΕΣΗΣ ΜΕ ΣΕΤ 3 ΘΗΚΩΝ

Θήκη ζώνης με πέντε μεγάλους
αποθηκευτικούς χώρους και ζώνη
με κλιπ ρύθμισης μήκους, για τη
μεταφορά εργαλείων και υλικών.
• Δύο δερμάτινες εξωτερικές θήκες για
κατσαβίδια, μαχαίρια και πένσες.
• Στήριγμα σφυριού από ανοξείδωτο ατσάλι.
• Στήριγμα για μετροταινία από ανοξείδωτο
ατσάλι.
• Δύο δακτυλίδια ασφάλισης για τη στερέωση
εργαλείων με μέγιστο βάρος έως 0,5 kg.
• Λάστιχο στην εξωτερική πλευρά για τη
στερέωση στιλό και μικρών κατσαβιδιών.

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Κωδ. αρ.

0715 930 212*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

650 x 140 x 270 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, γκρι

Ελάχιστη/μέγιστη
περίμετρος μέσης

800-1200 mm

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

10 kg

Βάρος προϊόντος

830 g
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ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ

Υψηλής ποιότητας γιλέκο εργασίας, κατασκευασμένο από
ειδικό αντιολισθητικό υλικό και διαπνέον 3D Air Mesh.
• Πολλές τσέπες διαφόρων μεγεθών.
• Τσέπη στο στήθος με κούμπωμα velcro.
• Θέση ταυτότητας.
• Λάστιχα στην εξωτερική πλευρά για στιλό, μικρά κατσαβίδια, μαχαίρια
ή πένσα.
•Ά
 ριστος αερισμός χάρη στο διχτυωτό ύφασμα στο εσωτερικό.
• Λάστιχα στο πλάι και ρυθμιζόμενοι ιμάντες στην πλάτη για άψογη
εφαρμογή.
• Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση χάρη στο φερμουάρ στην μπροστινή
πλευρά.
• Μικρό, διακριτικό λογότυπο Würth.
Πεδίο εφαρμογών
Κατασκευές, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις, βιομηχανία κ.λπ.
Σημείωση
Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται.
Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Χρώμα
Μέγεθος
Υλικό
Βάρος προϊόντος

25,00€

Τιμή Προσφοράς
/Τεμ.

Λάστιχα στο πλάι και ρυθμιζόμενοι
ιμάντες στην πλάτη για άψογη
εφαρμογή.
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0715 930 239
1
Μαύρο
Ενιαίο
PES - Πολυεστέρας
660 g

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PREMIUM

Με αφαιρούμενη θήκη μικροϋλικών.
• Από πολυπροπυλένιο, εξαιρετικά στιβαρό και
ανθεκτικό.
• Άνεση χρήσης χάρη στη μεγάλη χειρολαβή.
• Χαμηλό βάρος.
• Μεταλλικές ασφάλειες.
• Δυνατότητα ασφάλισης με λουκέτο.

Ύψος

Μήκος

Πλάτος

Χρώμα

Υλικό

Μέγιστο βάρος
μεταφοράς

Βάρος προϊόντος Κωδ. αρ.

Τεμ./
Συσκ.

234 mm

431 mm

228 mm

Κόκκινο/μαύρο

PP - πολυπροπυλένιο

15 kg

1500 g

0962 219 001

1

234 mm

508 mm

228 mm

Κόκκινο/μαύρο

PP - πολυπροπυλένιο

20 kg

2100 g

0962 219 002

1

260 mm

584 mm

248

Κόκκινο/μαύρο

PP - πολυπροπυλένιο

25 kg

3000 g

0962 219 003

1
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ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ PP

Με αφαιρούμενες θήκες και ένα
αφαιρούμενο ένθετο.
• Από πολυπροπυλένιο, εξαιρετικά στιβαρό και
ανθεκτικό.
• Άνεση χρήσης χάρη στη μεγάλη χειρολαβή
αλουμινίου.
• Μεταλλικές ασφάλειες.
• Δυνατότητα ασφάλισης με λουκέτο.
• Δύο αφαιρούμενες θήκες μικροεξαρτημάτων
στο καπάκι.
• Διαδραστικό αλουμινένιο κούμπωμα.
• Αντικραδασμικές γωνίες από θερμοπλαστικό
υλικό.

Κωδ. αρ.

0962 219 004

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

660 x 248 x 260 mm

Χρώμα

Κόκκινο/μαύρο

Υλικό

PP - πολυπροπυλένιο

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

25 kg

Βάρος προϊόντος

3900 g

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ
•
•
•
•
•

Στιβαρή αλουμινένια λαβή.
Μεταλλικές κλειδαριές.
Kατάλληλες και για αλφάδια χάρις στο μεγάλο μήκος.
Ασφαλίζει αυτόματα όταν η λαβή έρθει σε κατακόρυφη θέση.
Με αφαιρούμενη θήκη εργαλείων.

Κωδ. αρ.

0715 930 056

Κωδ. αρ.

0715 930 057

Τεμ./Συσκ.

1

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

550 x 300 x 275 mm

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

650 x 300 x 295 mm

Χρώμα

Κόκκινο/μαύρο

Χρώμα

Κόκκινο/μαύρο

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

20 kg

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

20 kg

Βάρος προϊόντος

2790 g

Βάρος προϊόντος

3488 g
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ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

•Σ
 τιβαρή, τροχήλατη εργαλειοθήκη από
πολυπροπυλένιο.
•Ζ
 εύγος τροχών ομαλής κύλισης με μεταλλικό άξονα.
• Με δύο αφαιρούμενα ένθετα.
• Αφαιρούμενη μεταλλική λαβή.
Κωδ. αρ.

0715 930 055*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

416 x 472 x 675 mm

Χρώμα

Mαύρο

Υλικό

PP - πολυπροπυλένιο

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

50 kg

Βάρος προϊόντος

7550 g

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ MULTI-BOX

Σχεδίαση 3 σε 1, με 2 κουτιά φύλαξης
και 1 σκαμνί.
• Eξαιρετικά στιβαρό και ανθεκτικό κουτί
με 2 αφαιρούμενα ένθετα.
• Μέγιστη αντοχή του σκαμνιού 150 kg.
• Σκαμνί με ενσωματωμένες θήκες μικροαντικειμένων.
• Η επιφάνεια στήριξης και τα ένθετα του κουτιού
διαθέτουν διάφορες κλίμακες γωνιών και μηκών,
καθώς και οδηγούς διαμέτρων.

*Σημείωση: Τα εικονιζόμενα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο παράδοσης.

Κωδ. αρ.

0715 93 600*

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

470 x 300 x 300 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PP - πολυπροπυλένιο

Βάρος προϊόντος

3910 g
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Τροχήλατη εργαλειοθήκη βαρέως τύπου
Εξαιρετικά στιβαρή εργαλειοθήκη για πολλαπλές χρήσεις,
με τηλεσκοπική λαβή για έλξη.
• Ιδανική για τη μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός.
• Αφαιρούμενο ένθετο εργαλείων.
• Ενσωματωμένη εγκοπή διατομής V με χάρακα στο καπάκι για την
κοπή υλικών.
• Αδιάβροχη χάρη στο ενσωματωμένο λάστιχο στεγανοποίησης.
• Μεγάλες, λαστιχένιες ρόδες (94 x 40 mm) TPR.
• Μεταλλικές ασφάλειες.
• Δυνατότητα κλειδώματος με λουκέτο.
Κωδ. αρ.

0962 219 005

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Y)

710 x 330 x 300 mm

Χρώμα

Κόκκινο, μαύρο

Υλικό

ΡΡ - Πολυπροπυλένιο

Μέγιστο βάρος μεταφοράς

35 kg

Βάρος προϊόντος

5900 g
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ STANDΑRD, 5 ΘΕΣΕΩΝ
• Απλή και ανθεκτική κατασκευή.
• Βαμμένη εσωτερικά και εξωτερικά.
• Ανοιγόμενη, με ανθεκτικούς μεντεσέδες.
• Αναδιπλούμενη σωληνωτή λαβή μεταφοράς.
• Δυνατότητα ασφάλισης με λουκέτο.
Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Διαστάσεις (Μ x Π x Y)
Μέγιστο βάρος μεταφοράς
Βάρος προϊόντος
Θέσεις

0715 93 21
1
530 x 200 x 200 mm
20 kg
4900 g
5

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΣ PROFI
3 και 5 ΘΕΣΕΩΝ

• Πολύ ανθεκτική και άκαμπτη.
•Κ
 όκκινη βαμμένη εσωτερικά και εξωτερικά (RAL 3020).
• Ανοιγόμενη, με ανθεκτικούς μεντεσέδες.
• Αναδιπλούμενη σωληνωτή λαβή μεταφοράς.
• Καπάκι με μεντεσέ σε όλο το μήκος.
• Δυνατότητα ασφάλισης με λουκέτο.
Κωδ. αρ.
Τεμ./Συσκ.
Διαστάσεις (Μ x Π x Y)
Μέγιστο βάρος
μεταφοράς
Βάρος προϊόντος
Θέσεις

0715 93 22
0715 93 24
1
1
430 x 200 x 150 mm 530 x 200 x 200 mm
20 kg

20 kg

3800 g
2

5000 g
5
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Με αγορές μεγαλύτερες των 50,00 €
από κωδικούς του εντύπου
παίρνετε δώρο μιά θήκη για Smartphone!
Θήκη για smartphone
Εύχρηστη χάρη στην αυτοπρόσφυση.

© Würth Hellas S.A.
Τυπώθηκε στην Ελλάδα. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υπεύθυνος περιεχόμενου / Σύνταξη: Τμήμα Product & Marketing:
Στράτος Κασμερίδης, Γιάννης Πέττας, Νίκος Σπηλιόπουλος
H αναπαραγωγή του παρόντος, ακόμη και η αποσπασματική,
επιτρέπεται μόνον μετά από έγγραφη άδεια.
WHM - Γ.Π. - N.Σ. - Σ.Κ. - Κ.Μ. - 03/20

Κωδ. αρ.

0715 930 221

Τεμ./Συσκ.

1

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

85 x 30 x 150 mm

Κατάλληλη για κινητά τηλέφωνα

145 x 75 x 15 mm

Για πλάτος ζώνης

< από 50 mm

Έκδοση

Κάθετη

Βάρος προϊόντος

65 g

Οι απεικονίσεις είναι υποδειγματικές και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση των προïόντων που παραδίδονται. Τηρούμε το δικαίωμα
να προβούμε χωρίς ειδοποίηση σε αλλαγές του προïόντος, που θεωρούμε ότι θα βελτιώσει την ποιότητa ή την συσκευασία του. Οι τιμές αφορούν επαγγελματίες και δίνονται σε ευρώ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., δεν επιδέχονται επιπλέον έκπτωση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Για τα σφάλματα ή τα τυπογραφικά λάθη δε φέρουμε καμία ευθύνη. Ισχύουν οι γενικοί όροι πωλήσεων.

