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Organizer z kubełkami 40 x 40 x 12 cm                                           84-130 
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Organizer, który dzięki 
super wytrzymałej 
konstrukcji zapewnia 
bezproblemową 
eksploatację nawet w 
najbardziej ekstremalnych 
warunkach. Wyposażony w 
pojemniki, pozwalającymi na 
komfortowe 
przechowywanie i transport 
dużych i ciężkich 
akcesoriów.

wym. 400 x 400 x 120 mm

Super 
wytrzymała 

poliwęglanowa 
pokrywa

Antywstrząsowe 
narożniki

Aluminiowe 
zapięcia

12 pojemników 
ułatwiających 

przechowywanie 



Organizer mix 39 x 60 x 11 cm 84-131 
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Organizer w wersji 
z pojemnikami
i regulowanymi 
przegrodami pozwalają 
na swobodne 
aranżowanie przestrzeni 
użytkowej. 
Dzięki takiemu 
rozwiązaniu, każdy 
użytkownik będzie mógł 
spersonalizować 
organizer pod swoje, 
indywidualne potrzeby.

wym. 390 x 600 x 110 mm

8 pojemników 
ułatwiających 

przechowywanie 

Super wytrzymała 
poliwęglanowa 

pokrywa

Antywstrząsowe 
narożniki

Aluminiowe zapięcia

Regulowane przegrody
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Możliwość 
piętrowania –
Znaczna 
oszczędność 
miejsca.

Płyta warsztatowa lub 
lista – użyteczny 
dodatek do 
pojemników. 

Miejsce na etykietę

Kompatybilne ze 
skrzynką narzędziową 
HD Compact na kołach 
(nr ref. 84-115) jako 
wyposażenie modułu.

Pojemniki magazynowe

Odpinana przykrywka

Pojemniki magazynowe z odpinaną  plastikową pokrywką, 
idealne do każdego warsztatu.
Samodzielnie lub w połączeniu umożliwiają stworzenia 
modułów do przechowywania akcesoriów oraz narzędzi. 

79R16779R16879R169



Płyta warsztatowa z pojemnikami

Płyta Warsztatowa pozwala na 
stworzenie warsztatu w nawet 
niewielkich pomieszczeniach. 
Przytwierdzona do ściany umożliwia 
montaż pojemników w różnych 
kombinacjach.
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wym. 345 x 385 x 90 mm

Płyta narzędziowa x 1 szt.
350 x 385 x 20 mm 

Pojemniki magazynowe x 9
116 x 112 x 75 mm

Możliwość zawieszania 
pojemników magazynowych

Możliwość zawieszania 
pojemników magazynowych 

z obecnej oferty marki 
TOPEX

79R170



Płyta warsztatowa z pojemnikami i akcesoriami 

Płyta Warsztatowa to 
nowoczesny system 
pozwalający na 
stworzenie 
profesjonalnego 
warsztatu w nawet 
niewielkich 
pomieszczeniach. Dzięki 
pojemnikom w różnych 
rozmiarach oraz 
zestawowi 
dedykowanych uchwytów 
możliwe jest 
przechowywanie 
zróżnicowanych 
narzędzi.
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Pojemnik 
magazynowy x 3 szt.

116 x 161 x 75 mm

Pojemnik 
magazynowy x 3 szt.

116 x 212 x 75 mm

Pojemnik 
magazynowy x 3 szt.

116 x 112 x 75 mm

Płyta narzędziowa x 2 szt.
350 x 385 x 20 mm 

Akcesoria do płyty 
warsztatowej

79R171



Akcesoria

Listwa plastikowa do pojemnikówm
przystosowana do przykręcania na ścianę. 
Listwy można montować jedna obok drugiej 
uzyskując w ten sposób dowolną długość. 
Produkt idealnie nadaję się do sklepów, 
magazynów, warsztatów
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wym. 495 x 40 mm

Płyta warsztatowa, którą można dołączać z dowolnej 
strony do wcześniej zamontowanych modułów.
Dzięki pomysłowej konstrukcji tablica pozwalaja
na zamienne wieszanie pojemników lub uchwytów do 
narzędzi. W każdym momencie można zmienić 
wielkości i proporcje kuwet lub w miejsce narzędzi 
powiesić dodatkowe pojemniki i odwrotnie. Niezwykła 
elastyczność systemu sprawia, że "rośnie" on w miarę 
potrzeb.

wym. 350 x 385 x 20 mm

Płyta warsztatowa
Listwa plastikowa do pojemników 

Możliwość zawieszania 
pojemników 

magazynowych 
proponowanych jak i z 
obecnej oferty marki 

TOPEX

79R17279R173



Torba NEO 84-308
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Plecak Neo 84-307
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Plecak TX 79R451
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Torba monterska na kołach TX 79R449
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Stołek z torbą monterską TX 79R447
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Pozostała oferta
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84-301

84-302 84-304
84-303

84-306

84-30084-305

84-310

79R444

79R441

79R440



Klucz nastawny NEO 

• Klucz w 4 długościach (155 mm, 
205mm, 256 mm, 306 mm) 

• Poręczność i możliwość pracy w 
trudno dostępnych miejscach:

• Szerokie otwarcie szczęk

• Długie, pocieniane  ramiona 
klucza

• Niewielka grubość klucza

• Funkcja ochrony odkręcanego 
elementu – siła nie jest kierowana 
bezpośrednio na krawędź 
śruby/nakrętki

• Do 30% lżejszy od standardowego 
klucza

• Rękojeść powlekana antypoślizgowym 
tworzywem 
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Nr ref Długość (mm)

03-023 155 mm

03-024 205 mm

03-025 256 mm

03-026 306 mm



Klucz nastawny NEO – wersja krótka 

• Klucz w 4 długościach (118 mm, 139mm, 156 
mm, 185 mm) 

• Poręczność i możliwość pracy w trudno 
dostępnych miejscach:

• Skrócona rękojeść

• Szerokie otwarcie szczęk

• Długie, pocieniane  ramiona klucza

• Niewielka grubość klucza

• Funkcja ochrony odkręcanego elementu – siła 
nie jest kierowana bezpośrednio na krawędź 
śruby/nakrętki

• Do 30% lżejszy od standardowego klucza

• Rękojeść powlekana antypoślizgowym 
tworzywem 
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Nr ref Długość (mm)

03-019 118 mm

03-020 139 mm

03-021 156 mm

03-022 185 mm



NEO – standardowy klucz nastawny
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• Klucz w 3 długościach (150 mm, 200 
mm, 250 mm)

• Odkuwany z wytrzymałej stali 
chromowo-wanadowej

• Przekładnia ślimakowa o wysokiej 
precyzji – szybkie i łatwe ustawienie 
rozstawu szczęk

• Wygodny, ergonomiczny uchwyt z 
tworzywa sztucznego

Nr ref Długość (mm)

03-027 150 mm

03-028 200 mm

03-029 250 mm



1 Fala Top Tools

• 4 zestawy:

• 2 zestawy kluczy nasadowych

• 2 zestawy narzędziowe

• Dostępne od 08.2017
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Top Tools - walizka
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Nowa, solidna walizka zestawów Top Tools – zaprojektowana zgodnie z 
obowiązującymi trendami wzornictwa przemysłowego

Lakierowany logotyp 
Top Tools

Wygodna, 
ergonomiczna 

rękojeść

Zatrzaski z 
tworzywa 

sztucznego z 
tłoczonym 

logoDuże i czytelne 
pola po obu 

stronach 
walizki 

pokazujące 
skład zestawu



Grzechotki i uchwyty wkrętakowe

Wszystkie zestawy zawierają nowe grzechotki i uchwyty wkrętakowe

• Ergonomiczne, dwumateriałowe uchwyty wykonane z tworzywa 
sztucznego 

• Zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa pracy

• Atrakcyjny i nowoczesny wygląd

• Grzechotki w 3 rozmiarach:
• ½” – 39 zębów

• 3/8” – 39 zębów

• ¼” – 42 zęby
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38D500

Zestaw ¼”, 3/8” 73 szt.
• Nasadki sześciokątne 3/8” (8 szt.)
• Nasadki sześciokątne ¼” (6 szt.)
• Grzechotka z ergonomicznym uchwytem  

39T
• Klucze płasko-oczkowe (10 szt.) (szeroka 

gama 8 – 19 mm)
• Klucze sześciokątne z uchwytem 

(7 szt.)
• Wkrętaki (krótkie i długie) (4 szt.)
• Wkrętaki precyzyjne (4 szt.)
• Młotek (metalowy trzonek)
• Uchwyt wkrętakowy ¼”
• Końcówki wkrętakowe (30 szt.)
• Adapter do bitów

Podstawowy zestaw narzędziowy to 
najpopularniejszych prac w domu (prace 
mechaniczne, precyzyjne, montażowe)



38D510

Zestaw ½”, ¼” 81 szt.

• Nasadki sześciokątne ½” (9 szt.)
• Nasadki sześciokątne ¼” (6 szt.)
• Grzechotka z ergonomicznym 

uchwytem 
• Szczypce uniwersalne
• Szczypce do rur
• Klucz nastawny
• Klucze sześciokątne z uchwytem 

(6 szt.)
• Młotek
• Uchwyt wkrętakowy
• Końcówki wkrętakowe (30 szt.)
• Adaptery do wkrętarki (2 szt.) (gniazdo, 

kwadrat) – cross selling VERTO
• Adapter do bitów
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Zestaw narzędziowy do lekkich prac remontowo 
– budowlanych



38D520 

Kompaktowy zestaw kluczy 
nasadowych ¼”, 3/8” 20 szt.

• Nasadki sześciokątne 3/8” (8
szt.)

• Nasadki sześciokątne ¼” (6 szt.)

• Grzechotka 3/8” z 
ergonomicznym uchwytem

• Komplet podstawowych 
nasadek do świec (21 mm)

• Uchwyt wkrętakowy ¼”

• Przedłużki (2 szt.)

• Redukcja 3/8” x ¼”
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38D530

Podstawowy zestaw kluczy 
nasadowych ¼”, ½” 53 szt.

• Nasadki sześciokątne ½” (13 szt.)

• Nasadki sześciokątne ¼” (9 szt.)

• Grzechotki z ergonomicznym 
uchwytem ¼” oraz ½”

• Klucze sześciokątne z uchwytem 

(7 szt.)

• Uchwyt wkrętakowy

• Uchwyt typu T

• Końcówki wkrętakowe (14 szt.)

• Adaptery do wkrętarki (2 szt.)

• Adapter do bitów

• Przedłużki (3 szt.)
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08-710 Bity Torx 1/2", zestaw 38 szt. 
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Zestaw składa się z 38 szt. bitów i 
nasadek Torx mających zastosowanie 
przede wszystkim przy serwisowaniu 
samochodów popularnych marek. W 
zestawie znajduje się szeroki zestaw 
specjalistycznych nasadek i bitów 
Torx, Hex, Ribe, Star oraz nasadka 
udarowa Spline 18mm. Wszystkie 
elementy wykonane są z wytrzymałej 
stali chromowo- wanadowej, 
gwarantującej wieloletnią trwałość. 
Całość dostarczana w solidnej i 
praktycznej walizce z tworzywa 
sztucznego. Jakość narzędzia 
potwierdzona certyfikatem TÜV. 
Marka NEO spełnia oczekiwania 
profesjonalistów.



57H351-Zestaw wierteł do betonu 
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Zestaw wierteł do betonu 
posiadających końcówki 
widiowe o kształcie 
motylkowym. Pozwala to na 
wiercenie otworów w 
betonie i materiałach 
ceramicznych bez obawy
o uślizgiwanie się wiertła na 
boki w pierwszej fazie 
wiercenia.

KOŃCÓWKA 

MOTYLKOWA

Zestaw 8 szt. - 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10 mm



Klasyfikacja obuwia bezpiecznego

Obuwie bezpieczne SB i S1 

SB =

Podnosek 200J

Odporność na oleje, benzynę

i inne

rozpuszczalniki

organiczne

S1 = 

SB + 

zabudowana pięta + właściwości 
antyelektrostatyczne + absorpcja energii  w części 

piętowej
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SRA właściwość antypoślizgowa podeszwy; odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym 
roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL)
SRC właściwość antypoślizgowa podeszwy; odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym 
roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL) i na podłożu ze stali pokrytym glicerolem



Obuwie robocze
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• Podeszwa EVA + guma

• Klasa ochrony: S1: 

– Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i 
inne rozpuszczalniki organiczne

– Antypoślizgowa podeszwa z systemem 
absorbującym wstrząsy

– Zabudowana pięta

– Podnosek stalowy odporny na uderzenie z energią 
200J

– Wkładka antyelektrostatyczna

• Klasa odporności na poślizg SRC- odporność 
na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym 
roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL) i na 
podłożu ze stali pokrytym glicerolem

• Lekkie 0,45 kg

• Warstwa oddychająca 

• Dostępne rozmiary: 39-47

• Certyfikat CE 

82-090 do 82-098 S1 SRC
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• Podeszwa EVA + guma

• Klasa ochrony: SB: 

– Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i 
inne rozpuszczalniki organiczne

– Antypoślizgowa podeszwa

– Podnosek stalowy odporny na uderzenie z energią 
200J

• Klasa odporności na poślizg SRA- odporność na 
poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym 
roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL)

• Skóra gładka

• Łatwe czyszczenie

• Dostępne rozmiary: 39-47

• Certyfikat CE 

But roboczy SB skórzany 

82-100 do 82-108 SB SRA

Odpowiedni na budowę, dla mechanika, do 
magazynu, ogrodu itd.

Obuwie robocze
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• Podeszwa PU

• Materiałowe

• Oddychające

• Klasa ochrony: SB: 

– Podeszwa odporna na ścieranie, oleje, benzynę i 
inne rozpuszczalniki organiczne

– Antypoślizgowa podeszwa

– Podnosek stalowy odporny na uderzenie z energią 
200J

• Klasa odporności na poślizg SRA- odporność na 
poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym 
roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL)

• Dostępne rozmiary: 37-47

• Certyfikat CE 

82-110 do 82-118 SB SRA

Odpowiedni na budowę, dla mechanika, do 
magazynu itd.

Obuwie robocze
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Bluza polarowa 81-500-X

• Polar o gramaturze 300 gram
• 2 kieszenie boczne, 1 kieszeń z przodu
• Wiatrochronne suwaki


