Brašna KNIPON U01386
Popis: Třídílná brašna s vyklápěcí přední i zadní stěnou. Střední odd. - pro uložení rukavic,
vrtačky a neobvyklého nářadí. Dále dvě kapsy pro el. měřáky. Přední odd. - kož. poutka pro 13x
šroubováky, 7x kleště, 1x zipová kapsa na doklady. Zadní odd. - 8x kapsa pro stranové klíče, 2x
poutka na kleště, 5x poutka na nářadí.
Rozměry: 44 x 35 x 24
Cena: 2780,- Kč

Brašna KUTIL U96792
Popis: Brašna je určena pro příležitostné řemeslníky a domácí kutily. Z vnějších stran jsou
celkem 4 kapsy. Uvnitř se nachází 16x poutko na šroubováky a 4x na kleště. Rozměr umožňuje
uložení vrtačky a podobně.
Rozměry: 40 x 25 x 22
Cena: 1150,- Kč
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Brašna montážní velká RUDÁ U96735
Popis: Nejlépe vybavená brašna pro elektrikáře a kutily. Přední odd. - vyklápěcí, zajištěno 2x TT
zámkem. 27 poutek z kůže i syntetiky je víceúčelových, dále je ještě k dispozici zipová kapsa
na doklady. Zadní odd. - obsahuje 32 poutek a kapsiček na nářadí a kapsu na doklady bez zipu.
Prostřední odd. je bez poutek a slouží pro neforemné nářadí a volně ložený materiál
Rozměry: 44 x 35 x 25
Cena: 2900,- Kč
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Brašna rozkládací jednostranná RMB-1 U95662
Popis: Brašna určená pro elektrikáře a kutily. Přední odd. - částečně se vyklápí. Kož. průvlečky
pro 12x šroubovák, 1x sikovky, 1x nůžky, 4x kleště. Další nářadí možno umístit na dno.
Rozměry: 42 x 32 x 20
Cena: 1716,- Kč
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Brašna klasická montérská U95554
Popis: Klasická montérská brašna je vyrobena v klasickém rozměru nejdéle známých brašen
pro nošení nářadí pohromadě. Použití zejména ve stavebnictví a podobných odvětvích
Rozměry: 40 x 27 x 15
Cena: 845,- Kč

4/7

Brašna rozkládací třístranná RMB3 U94498
Popis: Přední odd. - kožené úchyty pro 1x metr, 1x velký měřák, 1x vysoký měřák či souprava
nářadí, 8x šroubovák, 2x pilník, 2x klíč a zipová kapsa na doklady. Zadní oddělení - kož. úchyty
pro 8x stranový klíč, 2x poutko na větší šroubovák, 3x kapsa na nářadí, 3x menší kapsa. Na
zadním díle 1x kapsa bez zipu na spisy
Rozměry: 42 x 32 x 18
Cena: 2075,- Kč
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Brašna pro provozní elektrikáře U92187
Popis: Brašna má 4 oddělení a 1 kapsu. Je určená především pro seřizovače - elektro, šicích strojů, ale i
jako brašna pro autobusáky a pro mnoho dalších profesí.
Rozměry: 28 x 18 x 19
Cena: 605,- Kč
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Opasek pro elektrikáře a klempíře U93380
Popis: Komplet tvoří dvě kombinované kapsy, pouzdro na sekeru, pouzdro na nůž nebo ráčnu a opasek 4
cm široký. Je vhodný pro veškeré práce ať už klempířské, pro montáže sádrokartonu, veškeré obklady
dřeva a podobně. Na opasek je možno navěsit 4x tužka nebo šroubovák, 1x sekera, 1x nůž nebo ráčna, 2x
kladivo a čtyři kožené kapsy na hřebíky, šrouby nebo jiné drobné součásti
Rozměry: 70 x 24 x 8
Cena: 1248,- Kč

Všechny typy brašen s klasickým „školním“ zavíráním mají povolené zatížení 2,4kg na 1 „školní pant“.
V případě potřeby větší zátěže je možné přímo objednat provedení „B“ (za objednacím číslem) s „provlékacími
řemínky“ se zatížitelností 5.7kg na 1 řemínek. (Tuto úpravu nelze dělat dodatečně ! Musí být prováděna při výrobě na rozloženém koženém polotovaru brašny.)
Ceny uvedeny bez DPH.
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