
Przechowywanie narzędzi

Ekstremalna wydajność w miejscu pracy



Zaprojektowana z myślą o • 
lokalizatorach, microDrain™ i 
microReel™
Regulowany pasek ułatwia • 
podnoszenie
Duży zamek błyskawiczny ułatwia • 
dostęp 
Przegrody we wnętrzu torby dla • 
łatwego oddzielenia wyposażenia
Kieszenie we wnętrzu torby idealne na • 
małe akcesoria

Zaprojektowana dla narzędzi do • 
czyszczenia instalacji oraz ręcznych 
przepychaczy
Wodoodporne, plastikowe wnętrze • 
z otworami wentylacyjnymi dla 
szybkiego schnięcia
Wzmocniona metalem rama dla • 
wytrzymałości i trwałości
Polipropylenowe pasy z mechanizmem • 
szybkiej regulacji dla dodatkowego 
wzmocnienia
Regulowany pasek ułatwia • 
podnoszenie

Idealna do prac przy czyszczeniu • 
instalacji
Doskonała do ochrony  powierzchni • 
zakończonej pracy o wymiarach 
1960mm x 1390mm
Wodoodporna/antypoślizgowy • 
materiał dla łatwego czyszczenia
Uchwyty pozwalają na łatwe • 
oczyszczenie maty z zanieczyszczeń

Torba wielozadaniowa

Cat n° 35728 Cat n° 35738 Cat n° 35808

Walizka na narzędzia do 
czyszczenia instalacji

Przechowywanie narzędzi

Mata ochronna
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Cat n° 35763

Szerokie otwarcie oraz głęboka kieszeń • 
dla przechowywania wielu przedmiotów
Specjalny drut w konstrukcji utrzymuje • 
unikalny kształt
Klips do taśmy mierniczej mocuje każdą • 
standardową taśmę mierniczą o zakresie 
od 3 do 10 metrów
Hak do taśmy elektrycznej• 
Otwarta konstrukcja dla łatwego i • 
szybkiego rozpoznania narzędzi
Formowana podstawa zapewnia • 
wytrzymałość oraz maksymalną ochronę 
narzędzi
Regulowany pasek ułatwia podnoszenie• 

Torba dla elektryka

Szybko zmienia zwykłe wiaderko w • 
przydatną torbę na narzędzia
Uniwersalny rozmiar pasujący do • 
większości wiader
Wiele kieszeni zapewnia wiele opcji • 
przechowywania
Dwa regulowane pasy dla • 
zabezpieczenia wiaderka
Wiaderko nie jest w komplecie• 

Cat n° 35733

Przechowywanie narzędzi

Torba-wiaderko

Stalowa rama heavy duty• 
Otwarta konstrukcja dla łatwego i • 
szybkiego rozpoznania narzędzi
Głębokie kieszenie dla bezpiecznego • 
przechowywania
Formowana podstawa zapewnia • 
wytrzymałość i maksymalną ochronę 
narzędzi
Wewnętrzne kieszenie zapewniają • 
świetną organizację 

Cat n° 35718

Otwarta torba na narzędzia



Wspaniała podstawa do rozbudowania • 
pasa z narzędziami
Zaprojektowany do pracy ze wszystkimi • 
torbami i futerałami na narzędzia 
RIDGID®

Wewnętrzny rdzeń z polipropylenu dla • 
zachowania kształtu paska
Wykonany z pięciu warstw materiału • 
dla zapewnienia 100% jakości, 
wytrzymałości i komfortu.
Wyściełany siatką 3D zapewnia • 
maksymalny przepływ powietrza dla 
lepszego komfortu przy noszeniu 
ciężkich narzędzi
Wytrzymała sprzączka• 

Zapewnia rewelacyjne wsparcie dla • 
pleców
System utrzymania narzędzi jest • 
kombinacją wytrzymałego nylonu, 
miękkiej wyściółki oraz nitowanego 
wzmocnienia
Wspaniała podstawa do rozbudowania • 
pasa z narzędziami
Łatwe ustawienie rozmiaru• 
Zaprojektowany do pracy z wszystkimi • 
torbami i futerałami na narzędzia 
RIDGID®

Wyściełany “oddychającym” materiałem • 
ze zintegrowanym skórzanym pasem

Zaprojektowane do przenoszenia • 
ciężaru z talii na ramiona
Stalowe klipsy mocujące heavy duty• 
Wykonane z 50 metrów wytrzymałej • 
elastycznej gumy
Miękki, zamortyzowany tył zapewnia • 
komfort noszenia
Jeden uniwersalny rozmiar• 

Cat n° 35788

Cat n° 35813

Izolacja chroni baterie• 
Dopasowany do wszystkich 18V litowo jonowych • 
baterii RIDGID®

Duży zamek błyskawiczny dla łatwego dostępu• 
Futerał pasuje na wszystkie pasy RIDGID• ®

Wykonany z wytrzymałego 1680 denier poliestru z • 
polyetylenowym tyłem

Cat n° 35798 Cat n° 35768

Mieści większość standardowych taśm mierniczych• 
Formowana kieszeń pozwala na łatwe usunięcie • 
taśmy
Może być używany z każdym pasem RIDGID• ®

Otwór w dolnej części uchwytu pozwala na łatwe • 
wyjęcie taśmy mierniczej

Przechowywanie narzędzi

Termiczny futerał na 
baterie

Uchwyt na taśmę 
mierniczą

Szelki Heavy dutyPas zatrzaskowy Regulowany pas na 
narzędzia Heavy duty

Cat n° 35803
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Elastyczne nakolanniki do lekkich prac• 
Przepuszczająca powietrze wyściółka 3D• 
Idealne do większości prac takich jak układanie • 
płytek czy wykładzin
Regulowane elastyczne pasy• 
Jeden uniwersalny rozmiar• 

Cat n° 35818

Szerokie otwarcie oraz głęboka • 
kieszeń dla przechowywania wielu 
przedmiotów
Otwarta konstrukcja dla łatwego i • 
szybkiego rozpoznania narzędzi
Pasuje do wszystkich pasów RIDGID• ®

Przegrody na narzędzia wykonane ze • 
skóry
Wytrzymała konstrukcja z nitowanym • 
wzmocnieniem

Szerokie otwarcie oraz głęboka kieszeń • 
dla przechowywania wielu przedmiotów
Torba zaprojektowana aby zapobiegać • 
przewracaniu
Pasuje do wszystkich pasów RIDGID• ®

Klips do taśmy mierniczej pasuje do • 
większości taśm o długości 3-10 metrów
Uchwyty na nóż i narzędzia wykonane ze • 
skóry

Nakolanniki RIDGID• ® heavy 
duty zostały zaprojektowane dla 
maksymalnej ochrony
Przód nakolanników pokryty • 
wytrzymałym plastikiem
Specjalna konstrukcja kanału U, który • 
zawiera 100% żelu, zapewnia lepszą 
stabilność rzepki i jej odciążenie w 
czasie pracy
Przepuszczająca powietrze wyściółka• 
Regulowane pasy mocujące• 
Jeden uniwersalny rozmiar• 

Cat n° 35743 Cat n° 35778 Cat n° 35823

Przechowywanie narzędzi

Torba instalatora Torba ogólnego użytku Żelowe nakolanniki Heavy 
duty

Nakolanniki żelowe



Wyściełane przegrody na laptopa• 
Duży zamek błyskawiczny dla szybkiego i • 
łatwego dostępu
Regulowany uchwyt ułatwia noszenie• 
Szybko działająca sprzączka• 
Miejsce na przełożenie bagażu podręcznego• 

Cat n° 36183

Wnętrze wykonane z ochronnego • 
materiału
Pasuje do każdego pasa RIDGID• ®

Pasuje do palmtopów, aparatów i • 
większości telefonów
Duży zamek błyskawiczny dla łatwego • 
dostępu
Uchwyt do paska i karabinek dla • 
szybkiego zamocowania/odpięcia

Wnętrze wykonane z ochronnego • 
materiału
Pasuje do każdego pasa RIDGID• ®

Pasuje do większości telefonów• 
Duży zamek błyskawiczny dla łatwego • 
dostępu
Uchwyt do paska i karabinek dla • 
szybkiego zamocowania/odpięcia

101 centymetrów sześciennych • 
powierzchni przechowywania
Regulowane pasy Heavy duty• 
Zamocowany futerał na kartkę z • 
imieniem i nazwiskiem
Duży zamek błyskawiczny dla • 
szybkiego dostępu

Cat n° 35758 Cat n° 35753 Cat n° 35748

Przechowywanie narzędzi

Futerał na palmtop Futerał na telefon Torba XL

Torba na laptop
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Izolowane wnętrze utrzymuje • 
jedzenie i napoje w stałej 
temperaturze przez wiele godzin
Kieszeń z przodu torby jest • 
dodatkowym miejscem na 
przechowywanie
Duży zamek błyskawiczny dla • 
szybkiego i łatwego dostępu
Łatwe do czyszczenia wnętrze• 

Termos do napojów utrzymuje stałą • 
temperaturę przez wiele godzin
Laserowo grawerowane logo RIDGID• ®

Nakrętka spełnia funkcję kubka• 
Łatwy do czyszczenia• 
Pasuje do każdego paska RIDGID• ®

Kształt termosu sprawia, że zawsze • 
mamy pewność, że termos jest we 
właściwej pozycji
Wykonany z mocnego 1680 denier • 
poliestru z polyetylenowym 
wzmocnieniem z tyłu

Cat n° 35793

Izolowany kubek do napojów utrzymuje • 
stałą temperaturę przez wiele godzin
Zakręcana pokrywka dla dodatkowego • 
zabezpieczenia
Laserowo grawerowane logo RIDGID• ®

Łatwy do czyszczenia• 
Pasuje do wszystkich pasów RIDGID• ®

Wykonany z wytrzymałego 1680 • 
denier poliestru z polyetylenowym 
wzmocnieniem z tyłu

Cat n° 35773

Przechowywanie narzędzi

Termiczna torba na lunch Termos z mocowaniem do 
paska

Termiczny kubek z 
mocowaniem do paska

Cat n° 35783



Polyester 600D

Polyester 1680D

Suede Leather

High Grade Leather

3D Air Mesh 

Stainless Steel

Strong Rivets

Side Gate Holder

Tape Clip

Tape Chain

Quick Release

Carry Handle

Fabric Zipper Pulls

Manual Pouch

Removable 
Shoulder Strap

Carabiner

Nitowanie - dla naprawdę niezniszczalnej 
siły. Wszystkie miejsca narażone na 
dodatkowe zniszczenia są wzmocnione 
jednoczęściowymi nitami.

Uchwyt na młotek pozwala w łatwy 
sposób umieścić narzędzie w uchwycie 
bez patrzenia na niego co pozwala na 
wygodne używanie narzędzia. 

Klips przytrzymujący taśmę mierniczą 
pasuje do taśm mierniczych o długości 
od 3 do 10 metrów. Wykonany ze stali 
nierdzewnej. Najwygodniejsze rozwiązanie 
do przenoszenia taśmy mierniczej. 

Hak łańcuchowy o długości 13,5 cm 
zapewnia łatwy dostęp do taśmy elektryka 
lub lutownicy. Zaprojektowany dla jednej 
lub więcej rolek.  

Łatwe do otwierania klamry z polipropylenu. 
Zaprojektowane by zapobiegać 
przypadkowym otwarciom. Zaokrąglony 
profil  aby lepiej pasowały. Można je 
znaleźć przy produktach, które wymagają 
łatwej regulacji i szybkiego otwierania.  

Uchwyty do przenoszenia ułatwiają 
transport bez konieczności przenoszenia 
ich na pasku czy ramieniu. Kolekcja 
RIDGID® posiada kilka różnych rodzajów 
uchwytów z plastiku i gumy. 

Regulowane pasy na ramię zostały 
zaprojektowane z myślą o łatwym 
podnoszeniu. Ruchoma podkładka na 
ramię dla dodatkowej wygody. Zatrzaski 
sprawiają, że łatwo można odpiąć 
nieużywany pas.  

Zaprojektowane dla łatwego otwierania i 
zamykania. Zapewniają wysoką widoczność 
i dodatkowe miejsce do trzymania.

Kieszeń na instrukcje obsługi. Zapewnia 
łatwy dostęp do instrukcji kiedy i gdzie 
tego potrzebujesz.

Zaprojektowane do szybkiego 
przyczepiania/odczepiania.

Wszystkie produkty z kolekcji RIDGID® do 
przechowywania zostały zaprojektowane i 
wykonane w Europie.  

Materiał 600 denier poliester. Ten materiał 
jest najczęściej używanym materiałem na 
świecie. Ceniony za wytrzymałość, lekką 
wagę, odporność na przetarcia. Materiał 
użyty do wielu produktów w ofercie. 

Materiał 1680 denier poliester. Wersja 
heavy duty materiału 600 D charakteryzuje 
się wysoką gęstością włókien i splotów  
co sprawia, że stawia czoła wyzwaniom 
codziennego użytkowania.  

Zamszowa skóra oferuje ogromne 
możliwości.  Zamsz z obu stron jest używany 
dla elastyczności i komfortu. Wystarczająco 
mocny do pracy i praktyczny. 

Pierwszorzędna skóra jest gładka z jednej 
strony a chropowata z drugiej. Wytrzymała 
i silna przetrwa lata użytkowania, ale z 
drugiej strony delikatna i miękka zapewnia 
komfort. Doskonała wytrzymałość 
dzięki wzmocnieniu przeciw ścieraniu. 
Wykorzystywana do specjalnych 
uchwytów na narzędzia. Dla zapewnienia 
maksymalnej wytrzymałości używana jest 
skóra o grubości 2,2 do 2,5 mm. 

Oddychający materiał z małymi otworami 
dla zapewnienia maksymalnego przepływu 
powietrza. Wykorzystywany w pasach i 
innych produktach mających kontakt 
ze skórą użytkownika. Pomocna przy 
dźwiganiu ciężkich narzędzi lub przy dużym 
ruchu.  

Części wykonane ze stali nierdzewnej nie 
rdzewieją i nie korodują jak zwykła stal. 
Wykończenie powierzchni jest kluczową 
częścią wyglądu i funkcjonalności 
struktury stali nierdzewnej. Użyta w 
naszych produktach daje gwarancję wielu 
lat użytkowania bez rdzy i uszkodzeń. 

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.poland@emerson.com
www.ridgid.eu
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Przechowywanie narzędzi

ANB Sp. z o.o.  ul. Ostrobramska 91 , 04-118 Warszawa, tel. 612 16 16 w. 235 tel. kom. 606496044 
www.centrumridgid.pl , e-mail: mck@anb.com.pl


