UKLÁDACÍ BRAŠNY

Ukládání nářadí a držáky
• Široká kolekce tašek a brašen pro ukládání nářadí pro náročné potřeby.
• Udržuje nástroje, přístroje a příslušenství srovnané a vždy po ruce.
• Vyztužená konstrukce pro dlouhou životnost.
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UKLÁDACÍ BRAŠNY

Flexibilní a odolné výrobky pro ukládání a
příslušenství, na které se můžete spolehnout
Zde je seznam specifických vlastností, kterýma se vyznačuji jednotlivé výrobky pro ukládání a držáky RIDGID®.

Všechny výrobky z kolekce polstrovaných tašek RIDGID® byly
navrženy a vyrobeny v Evropě.
Made in EU

Polyester 600D

Polyester 1680D

Suede Leather

High Grade Leather

Strong Rivets

Materiál polyester 600 denier. Tato tkanina je nejpoužívanější
tkanina na světě. Prokázaná odolnost, nízká váha a odolnost
proti proražení a roztržení. Tento materiál se používá v mnoha
výrobcích v nabídce.

Tkanina polyester 1680 denier. Tato verze tkaniny 600 D
pro velké zatížení se vyznačuje vysokou hustotou vlákna a
spřádání a dokáže vydržet každodenní hrubé zacházení na
staveništi.  

Jemná hlazená kůže poskytuje vynikající výsledky.
Oboustranná hlazená kůže se používá z důvodu pružnosti
a komfortu. Dostatečně odolná pro staveniště, a přitom
praktická pro jakoukoli práci.
Vysoce kvalitní kůže je na jedné straně hladká a z druhé
strany je kartáčovaný semiš. Pevná a tuhá pro dlouhou
životnost a přitom měkká a pružná pro komfort. Vynikající
pevnost s dodatečnou odolností proti poškrábání. Tento
materiál se volí pro použití u výrobků vyžadujících silnou kůži
pro speciální otvory na nářadí. Tlustá kůže o síle 2,2 - 2,5 mm
se používá pro zajištění maximální odolnosti.

Side Gate Holder

Tape Clip

Tape Chain

Quick Release

Nýtováno – pro skutečně nerozbitné provedení. Všechna
místa, která jsou náchylná na poškození, jsou zpevněna
jednodílnými samořeznými nýty s konstrukcí s uzávěrem.

Držák na kladivo s bočním vstupem vám umožní snadné
ukládání tohoto nástroje bez toho, abyste se na něj dívali,
což umožňuje pohodlné ukládání/vyndávání kladiva.

Klip na metr umožňuje uchycení jakéhokoli stavbařského
metru od 3 do 10 metrů. Vyroben z nerezu. Nejvhodnější
řešení pro nošení metrů.

Řetězová skoba dlouhá 13,5 cm umožňuje snadný přístup k
elektrikářským páskám nebo pájce. Určena k nošení jedné
nebo více rolí.

Snadno otevíratelné polypropylénové rychlospojky. Určené
k předejití neúmyslného uvolnění. Zakřivený profil pro lepší
zapadnutí. Hladší západková konstrukce. Používá se na
výrobcích, které vyžadují rychlé uvolnění a snadné nastavení.

Držadla poskytují snadné nošení bez zavěšení na pás nebo
rameno. Kolekce RIDGID® nabízí několik různých držadel na
nošení v provedení z gumy nebo plastu.

3D Air Mesh

Prodyšný materiál s malými otvory pro zajištění maximální
cirkulace vzduchu. Používaný na pásech a jiných výrobcích,
které jsou ve styku s pokožkou uživatele. Obzvláště vhodný při
nošení těžkých nástrojů nebo při výrazném pohybu.

Carry Handle

Removable
Shoulder Strap

Stainless Steel

Součásti z nerez oceli nepodléhají korozi nebo rzi tak snadno
jako běžná ocel. Povrchová úprava je neodmyslitelnou
součástí vzhledu a funkčnosti výrobku z nerezu. Při použití v
našich výrobcích to zaručuje v neposlední řadě dlouhodobou
záruku proti poškození a korozi.

Stavitelné ramenní popruhy určené pro snadné zvedání.
Posuvná ramenní podložka pro maximální komfort.
Rychlospojky pro odejmutí ramenního popruhu pokud není
potřebný.

Určené pro snadné otevření/uzavření brašen na zip.
Poskytuje větší prostor pro uchopení a výbornou viditelnost.
Fabric Zipper Pulls

Manual Pouch

Brašna pro ukládání uživatelských manuálů. Poskytuje
rychlý a snadný přístup k manuálům, kdykoli a kdekoli je
potřebujete.

Určené pro rychlé připnutí/odepnutí.
Carabiner
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Víceúčelová brašna na nářadí (35728)
• Určena speciálně pro použití s lokalizačním
systémem RIDGID®, microDrain™ nebo microReel™.

Manual Pouch

• Nastavitelný ramenní popruh usnadňuje zvednutí.
Fabric Zipper Pulls

Polyester 1680D

• Velký otvor se zipem pro snadný přístup.

Carry Handle

Removable
Shoulder Strap

• Vnitřní oddělovač pro roztřídění nářadí.
400 MM

• Vnitřní kapsy pro menší příslušenství.

400 MM

600 MM

Brašna na elektrický čistič odpadů (35738)
• Určena k použití s elektrickým nebo ručním
čističem odpadů RIDGID®.
• Voděvzdorná plastová podšívka s odvětrávacími
vzduchovými otvory pro rychlejší vysychání.
Quick Release

• Nastavitelný ramenní popruh usnadňuje zvednutí.

Strong Rivets

Removable
Shoulder Strap

Manual Pouch

260 MM

• Vyztužení kovovým rámem pro větší pevnost a
odolnost.
• Polypropylénové popruhy s rychlospojkami
poskytují dodatečné zpevnění.

Carry Handle

Polyester 1680D

540 MM

300 MM

Ochranná podložka (35808)
• Ideální pro použití při čištění odpadů.
Polyester 1680D

• Voděodolný, neklouzavý materiál usnadňuje
čištění.
• Přenášecí ucha umožňují snadné odstranění
různých úlomků z pracovního prostoru.

Carry Handle

1390 MM

• Dokonale vhodná pro ochranu dokončených
pracovních prostorů o velikosti do 1960 mm x
1390 mm.

1960 MM
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Elektrikářská brašna (35763)
• Široké otevření a hluboká kapsa pro ukládání mnoha
předmětů.
• Speciální drát vyztužující otvor drží jedinečný tvar.

Strong Rivets

Polyester 1680D

Removable
Shoulder Strap

Tape Chain

• Klip na metr umožňuje uchycení jakéhokoli
řemeslnického metru od 3 do 10 metrů.
• Otevřená konstrukce pro rychlé a snadné rozeznání
nástrojů.

240 MM

• Řetězová skoba pro elektrikářskou pásku.

• Tvarované dno poskytuje odolnost a maximální ochranu
nářadí.
• Nastavitelný ramenní popruh usnadňuje zvednutí.

320 MM

180 MM

Otevřená brašna na nářadí (35718)
• Ocelový rám pro velké zatížení.
• Otevřená konstrukce pro rychlé a snadné rozeznání
nástrojů.

Polyester 1680D

Removable
Shoulder Strap

Strong Rivets

Suede Leather

• Tvarované dno poskytuje odolnost a maximální
ochranu nářadí.
• Vnitřní kapsy slouží k roztřídění nářadí uvnitř
brašny.

380 MM

• Hluboké kapsy pro bezpečné uložení.

500 MM

350 MM

Oválná brašna (35733)
• Rychle změní normální kyblík v užitečnou přenosnou
brašnu na nářadí.

Polyester 1680D

• Univerzální velikost pro většinu kyblíků.
• Mnoho kapes nabízí dostatek úložných možností.
• Kyblík není součástí.

480 MM

• Dva nastavitelné popruhy ji připevňují ke kyblíku.

440 MM

Brašna na tvarovky (37918)
• Vyrobená z pevného polyesteru 1680D.
• Díky kapsám je tato brašna neobyčejně všestranná
a hodí se pro různé nástroje.

Polyester 1680D

Tape Chain

• Brašna se snadno otevírá a zavírá pomocí
stahovací šňůrky.
• Polyesterová ucha usnadňují přenášení.

300 MM

• Otevřená konstrukce této přenosné brašny
umožňuje snadný a rychlý přístup k jejímu obsahu.

440 MM
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Removable
Shoulder Strap

Suede Leather

UKLÁDACÍ BRAŠNY
Pás na nářadí s rychlospojkou (35798)
• Dokonalý základ pro vytvoření vašeho
přizpůsobeného pásu na nářadí.

Quick Release

Polyester 1680D

3D Air Mesh

• Polyetylénové vnitřní jádro určené pro udržení
vertikálního tvaru pásu.

60 MM

• Určen pro práci se všemi pouzdry nebo držáky na
nářadí RIDGID®.

• Vytvořen z 5 vrstev materiálů, což poskytuje
optimální kvalitu, odolnost a pohodlnost pásu.

280 MM

• Polstrovaná podšívka z 3D síťoviny poskytuje
maximální průtok vzduchu pro extrémní komfort při
přenášení těžkého nářadí.
• Silný zámek rychlospojky.

Nastavitelný pás na nářadí pro velké
zatížení (35768)
• Poskytuje vynikající podporu v bederní části.

• Dokonalý základ pro vytvoření vašeho
přizpůsobeného pásu na nářadí.

High Grade Leather

Suede Leather

170 MM

• Nejlepší systém uchycení nářadí je vyroben z
kombinace pevného nylonu, měkkého síťového
materiálu a zesílen nýty.

Polyester 1680D

430 MM

• Snadné nastavení velikosti.
• Určen pro práci se všemi pouzdry nebo držáky na
nářadí RIDGID®.
• Polstrovaná prodyšná 3D síťovina a integrovaný
kožený pás.

Šle pro velké zatížení (35813)
• Určeny pro přenesení váhy z pasu na ramena.
• Ocelové upevňovací svorky pro velké zatížení.

Polyester 1680D

Stainless Steel

• Měkké, plně polstrované opěradlo zvyšuje komfort.
• Jedna velikost padne každému.

univerzální

• Vyrobeny z pevné a odolné elastické gumy o šířce
50 mm.

50 MM
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Instalatérský vak (35743)
• Široké otevření a hluboká kapsa pro ukládání
mnoha předmětů.
Polyester 1680D

• Otvory na nářadí z pravé kůže.

Suede Leather

Strong Rivets

290 MM

• Pouzdro sedí pohodlně na kterémkoli pásu na
nářadí RIDGID®.

High Grade Leather

• Otevřená konstrukce pro rychlé a snadné rozeznání
nástrojů.
• Odolná konstrukce se zesílením nýty.

250 MM

130 MM

Univerzální vak na nářadí (35778)
• Široké otevření a hluboká kapsa pro ukládání
mnoha předmětů.

Polyester 1680D

Suede Leather

Stainless Steel

Tape Clip

Side Gate Holder

High Grade Leather

Strong Rivets

• Pouzdro sedí pohodlně na kterémkoli pásu na
nářadí RIDGID®.

• Klip na metr umožňuje uchycení jakéhokoli
řemeslnického metru od 3 do 10 metrů.
• Otvory na nůž a nářadí z pravé kůže.

250 MM

• Provedení vaku umožňuje položení ve vertikální
poloze, aby se zabránilo vylití.

• Ocelový držák na kladivo s bočním vstupem se
natáčí, aby byl v pohodlném úhlu.

270 MM

Clona proti slunci pro přístroje micro
CA‑100 / CA-300 (38868)
• Vyrobené z pevného polyesteru 1680D.

Polyester 1680D

• Poskytuje lepší viditelnost a jas.
• Jednoduché provedení, velmi měkký a ohebný
držák.
• Při vystavení horkému slunci se neroztaví, po
dokončení práce je snadno odnímatelný a zanechá
po sobě slabé nebo žádné stopy.
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90 MM

• Kvalitní suchý zip.

250 MM

240 MM
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Izolované pouzdro na baterii (35788)
• S izolací chránící baterii před extrémními
teplotami.

Polyester 1680D

Strong Rivets

Fabric Zipper Pulls

• Snadno pojme všechny 18 V Li akumulátory
RIDGID®.
• Pouzdro sedí pohodlně na kterémkoli pásu na
nářadí RIDGID®.

200 MM

• Velký otvor se zipem pro snadný přístup.

• Vyrobeno z pevného polyesteru 1680 danier s
polyetylénovou výztuhou.

130 MM

130 MM

Kapsa na metr (35803)
• Snadno pojme nejběžnější metry.
• Tvarovaná kapsa umožňuje snadné vyjmutí metru.

Polyester 1680D

Suede Leather

• Lze ji použít na každý pás na nářadí RIDGID®.
150 MM

• Otvor ve dně usnadňuje vyndání metru.

60 MM

110 MM

Svislé pouzdro na PDA (35758)
• Měkká ochranná podšívka.

• Hodí se pro většinu PDA, fotoaparátů a větších
mobilních telefonů.
• Velký otvor se zipem pro snadný přístup.
• Rychlé připnutí/odepnutí zajišťuje držák na opasku
a karabina.

Polyester 1680D

Suede Leather

Fabric Zipper Pulls

Carabiner

130 MM

• Pouzdro sedí pohodlně na kterémkoli pásu na
nářadí RIDGID®.

80 MM

30 MM
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Vertikální pouzdro na telefon (35753)
• Měkká ochranná podšívka.
• Pouzdro sedí pohodlně na kterémkoli pásu na
nářadí RIDGID®.

Polyester 1680D

Suede Leather

Fabric Zipper Pulls

Carabiner

• Hodí se pro většinu mobilních telefonů.
• Velký otvor se zipem pro snadný přístup.
130 MM

• Rychlé připnutí/odepnutí zajišťuje držák na opasku
a karabina.

40 MM

80 MM

Gelové nákolenníky pro velké zatížení
(35823)
• Gelové nákoleníky pro velké zatížení RIDGID® jsou
určeny pro maximální ochranu.

• Speciální konstrukce s U-kanálem s komfortní
zónou se 100% gelovou vložkou poskytuje lepší
stabilitu kolena a uvolňuje tlak.

Quick Release

3D Air Mesh

220 MM

• Přední část pokrytá odolným plastem pro
dlouhodobé používání.

Polyester 1680D

• Prodyšná podšívka z 3D síťoviny zajišťuje
maximální proudění vzduchu pro celodenní nošení.

170 MM

70 MM

• Stavitelné popruhy s rychlospojkou.
• Jedna velikost padne každému.

Nákoleníky pro mírné zatížení (35818)
• Ohebné lehké nákoleníky.
Polyester 1680D

• Vynikající pro většinu použití včetně pokládání
koberců a dlaždic.
• Stavitelné pružné popruhy.

3D Air Mesh

230 MM

• Prodyšná podšívka z 3D síťoviny poskytuje
maximální průtok vzduchu pro celodenní nošení.

• Jedna velikost padne každému.
130 MM
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Extra velká taška (35748)
• 101 cm3 úložného prostoru.
• Nastavitelné ramenní popruhy pro velké zatížení.

Carry Handle

Polyester 1680D

Quick Release

Fabric Zipper Pulls

Removable
Shoulder Strap

• Připojená kartička pro identifikaci majitele.
410 MM

• Velký otvor se zipem pro snadný přístup.

450 MM

950 MM

Sportovní taška (41023)
• Vyrobena z pevného moderního polyesteru s funkcí
Ripstop (zastavení párání-oka).

Polyester 600D

Removable
Shoulder Strap

Carry Handle

Tape Chain

• Nastavitelný ramenní popruh usnadňuje zvedání.

• Užitečné kapsy vpředu a po stranách na snadné
ukládání malých předmětů.

380 MM

• Ramenní podložka slouží k pohodlnějšímu nošení
plné tašky.

• Široké otevírání pomocí horní záklapky poskytuje
snadný přístup do hlavního oddílu.
350 MM

• Vnitřní kapsa na sportovní obuv uchovává zbytek
obsahu v čistotě.

680 MM

• Lepší stabilita a ochrana tašky před ušpiněním díky
gumovým nožičkám.

Brašna na laptop (36183)
• Polstrovaná kapsa na laptop.
• Velký otvor se zipem pro snadný přístup.

Polyester 1680D

Fabric Zipper Pulls

Carry Handle

Quick Release

Removable
Shoulder Strap

• Nastavitelný ramenní popruh usnadňuje zvednutí.
• Otvor pro prostrčení rukojeti zavazadla na
kolečkách.

330 MM

• Rychloupínací přezky.

450 MM

85 MM
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Termo taška na jídlo (35783)
• Izolovaná podšívka udržuje jídlo a nápoje horké
nebo studené i několik hodin.

Polyester 1680D

Removable
Shoulder Strap

Carry Handle

Fabric Zipper Pulls

• Velký otvor se zipem pro snadný přístup.
• Snadné čištění podšívky.

300 MM

• Síťovaná kapsa na přední straně poskytuje další
prostor.

180 MM

300 MM

SS termoska s držákem na opasek (35793)
• Termoska udržuje nápoje horké nebo studené i
několik hodin.

Polyester 600D

Polyester 1680D

Stainless Steel

• Logo RIDGID gravírované laserem.
®

• Víčko lze použít jako kelímek.
215 MM

• Snadné čištění.
• Držák sedí pohodlně na kterémkoli pásu na nářadí
RIDGID®.
• Provedení a tvar držáku zajišťuje svislou polohu
termosky.
• Vyrobeno z pevného polyesteru 1680 danier s
polyetylénovou výztuhou.

105 MM

105 MM

SS termohrnek s držákem na opasek
(35773)
• Termohrnek udržuje nápoje horké nebo studené.

Polyester 1680D

Stainless Steel

• Šroubovací víčko pro vysokou bezpečnost.
• Snadné čištění.
• Držák sedí pohodlně na kterémkoli pásu na nářadí
RIDGID®.

170 MM

• Logo RIDGID® gravírované laserem.

• Vyroben z pevného polyesteru 1680 danier.
125 MM
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95 MM

