
Označení   Obj.č.

Učňovská sada 50 dílů   1 19166
Praktická bedna na nářadí   1 402312
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Ruční nářadí
Taška na nářadí

Označení   Obj.č.

Servisní kufr, 67 dílů  1 1000000430

Set (obj.č. 1000000430) obsahuje: zednický sekáč (bez ochrany ruky), děrovač   
(32 mm), jednoruční hasák STILLSON (14“), rohový hasák 45° Super S (1“), přesta-
vitelný klíč (10“, světl. do 29 mm), ráčnový klíč otevřený (ROCLICK, 13 mm  
a 17 mm), ROGRIP  S  (7“ a 10“), ROCUT TC 42 (6 - 42 mm), grafitová tužka (grafit,  
    240 mm), dřevěný skládací metr (2 m), Profi univerzální nůž, měřičské pásmo ROMATIC  
(3 m), hliníková vodováha (400 mm, libela se 6 ryskami), EUROLINE  sada šroubováků 
(2 x PH, 4 x plochý), sanitární křížový klíč (3/8 - 1“), klíč Expres (M10, světl. 17 x 19),  
MINICUT I Pro (3 - 16 mm), TUBE CUTTER 35 DURAMAG (6 - 35 mm), pila ROBO Super 
(SW 300), 10 pilových listů BI-METALL HSSE 4 Plus (300 mm), zámečnické kladivo s nása-
dou z hikorového dřeva (300 g), oboustranná ráčna 1/2“, R/L, čtyřhranná (bez vložky),  
nastavitelná Uni pilka PUK (190 / 310 mm), 12 pilové listy pro pilu PUK (kov, 150 mm 
/ 32Zp), sada vnitřních šestihranů (2,5 - 10 mm, 7dílná), PLASTICUT PVC (50 mm), mat-
kový klíč pro umyvadlové armatury (10 - 32 mm), prodlužovací klíč na umyvadlové 
armatury (SW 12 x 17), kombinované kleště (180 mm), malířská špachtle (40 mm), 
postranní nůž (160 mm), sada očkoplochých klíčů (SW 8 - 22 mm, 8dílný), servisní kufr

Učňovská sada
Robustní montážní bedna s nářadím 
plně vybavená vším,  
co řemeslník potřebuje
n		bohatý a v praxi plně upotřebitelný sortiment nářadí
n  kufr z pozinkovaného ocelového plechu
n	rozměry: 530 x 200 x 200 mm

Set (obj.č. 19166) obsahuje: Sika kleště typu „SP“ 10“, rohový hasák Super „S“ (1“),  
hliníkovou vodováhu, elox. (500 mm), pilku na železo (300 mm), 10 pilovch listů 
HSSE 4 PLUS, zámečnické kladivo (300 g), palici (1.250 g), pilu PUK (290 mm) + 12 
pilových listů, matkový klíč pro umyvadlové armatury, kamenický sekáč(300 x 16 
mm) plochý, klíč Expres, UNI stupňovitý klíč + oboustranná ráčna, EUROLINE sada 
šroubováků (Phillips), děrovač (32 mm kulat), sada imbusových klíčů, 7dílná, dřevěný 
skládací metr (2m), tesařská tužka, TUBE CUTTER 35 (6-35 mm), MINICUT I PRO (3-16 
mm), prodlužovací klíč na umyvadlové armatury, rohový hasák Super „S“ (1.1/2“), 
řezací nůž, ROFASTLOCK (10“), praktická bedna na nářadí

Servisní kufr, 67dílná
Kvalitní kufr s pevným krytem a ochranou styčných hran, 
stabilním a pevným hliníkovým rámem a ergonomickým 
madlem

n			2 patra nářadí se 4 stranami na umístění nářadí
n	1 spodní patro s modulárním rozložením
n		1 kapsa na dokumenty pod víkem
n	Rozměry: 470 x 200 x 360 mm

Označení   Obj.č.

Servisní kufr, 40 dílů  1 1000000420

Set (obj.č. 1000000420) obsahuje: TUBE CUTTER 35 DURAMAG (6 - 35 mm), Telesko-
pický matkový klíč pro umyvadlové armatury (10 - 32 mm), pila ROBO Super (SW 300), 
10 pilových listů BI-METALL HSSE 4 Plus (300 mm), rohový hasák 45° Super S (1.1/2“), 
Sika kleště SP (10“), expresní klíč (M10, světl. 17 x 19), EUROLINE sada šroubováků 
(2 x PH, 4 x plochý), hliníková vodováha (400 mm, libela se 6 ryskami), grafitová tužka   
(grafit, 240 mm), Profi univerzální nůž, zámečnické kladivo s násadou z hikorového 
dřeva (300 g), elektrikářský sekáč plochý (250 x 8 mm, čtyřhranný), sada očkových 
ráčnových klíčů (6 - 32 mm, 12dílná), servisní kufr

Servisní kufr, 40 dílů
Kvalitní kufr s pevným krytem a ochranou styčných hran, 
stabilní a pevným hliníkovým rámem a ergonomickým  
madlem

n		2 patra nářadí se 4 stranami na umístění nářadí
n		1 spodní patro s modulárním rozložením
n		1 kapsa na dokumenty pod víkem
n	Rozměry: 470 x 200 x 360 mm

  Testován  
v nepřetržitém 
provozu do 25kg!


