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Les a záhrada

Gumená rukovä

Úvod

Technické informácie
Popis

Puzdrá adržiaky

Vyrobené vEÚ. Všetky produkty znovej Modrej kolekcie držiakov boli navrhnuté avyrobené vEurópe. Kvalita sa tým
zvyšuje na maximum alehota dodávok areakcií na potreby zákazníkov sa skracujú na minimum. Poas dlhoronej práce na
európskom trhu seurópskymi zákazníkmi sme postupne porozumeli všetkým ich potrebám apožiadavkám.

Polyester 600D. 600-denierový polyesterový materiál je najpoužívanejším materiálom na svete. Osvedil sa trvanlivosou,
je ahký, odolný voi prederaveniu aroztrhnutiu. Tento materiál sa použil vmnohých produktoch sortimentu ako podšívka
vmiestach bez nadmerného opotrebovania.

Kapsy akufríky

Polyester 1680D. 1680-denierový pevný polyesterový materiál. Verzia materiálu 600D pre prostredie vystavené „vemi
vysokému opotrebovaniu“. Tento materiál je zovea hustejšej priadze, ktorá vydrží každodenné pracovné zaaženie.
Perfektná voba pri výbere hlavného materiálu najnovšej anajkvalitnejšej kolekcie spolonosti Makita.

Semišová koža. Semišová koža poskytuje znanú kvalitu apevnos. Obojstranná semišová koža sa používa pre pružnos
akomfort. Dostatone pevná na pracovisko, praktická pre akúkovek prácu. Vmodrej farbe Makita Blue, strecími bodmi na
hranách aiernou farbou vnútra, je to dokonalá ochrana proti poškodeniu náradia.

Vysoko kvalitná koža. Vysoko kvalitná koža sjednou hladkou asdruhou drsnou stranou je pevná ahúževnatá, o zaruuje
jej dlhú životnos, zárove je však jemná apoddajná, o zase poskytuje komfort. Pre výnimonú pevnos, so zvýšenou
odolnosou voi oderu, sa tento materiál používa na produkty vyžadujúce hrubú kožu na špeciálne náradie. Koža shrúbkou
od 2,2 do 2,5 mm poskytuje prvotriednu kvalitu.

Les azáhrada

3D priedušné tkanivo. Priedušný materiál smalými otvormi, ktoré zaruujú cirkuláciu vzduchu. Používa sa na pásy
alebo iné produkty, ktoré sa dotýkajú pokožky (napr. na chrbte), aby pokožka mohla dýcha. Užitoné najmä pri
prenášaní ažkých bremien (náradia). Jemné vyhotovenie 3D tkaniva dodáva pocit hebkosti.

Nehrdzavejúca oce. Dielce vyrobené znehrdzavejúcej ocele sa nekazia, nekorodujú anehrdzavejú tak rýchlo ako obyajná
oce. Povrchová úprava je dôležitou súasou vzhadu afunknosti nehrdzavejúcej ocele. Použitá vnašich produktoch
neposkytuje iba dlhoronú záruku proti poškodeniu ahrdzi, ale aj výnimone pevný vzhad prvotriedneho štandardu nového
sortimentu spolonosti Makita.

Obchodné balenia

Kožené pásy

Pevné nity. Nitované – výnimoná pevnos. Všetky miesta, ktoré sú vystavené riziku poškodenia, sú spevnené jednodielnymi
samoprerážacími hlavikovými nitmi.

Pohyblivý držiak. Držiak kovového kladiva znehrdzavejúcej ocele je pohyblivý, aby kladivo udržal vo vhodnej polohe.
Jeho výhodou je kyvadlový mechanizmus, ktorý kladivo drží zvisle vakejkovek pracovnej polohe. Spevnený nitmi navyše
poskytuje vrozliných pracovných situáciách alšie výhody vporovnaní sbežnými riešeniami.

Držiak sbonými pružinovými ramenami. Nové riešenie držiaka kladiva umožuje zasunú náradie bez vizuálnej
kontroly. Držiak na kladivo má vemi užitoné vlastnosti – pružinové ramená umožujú praktické zasunutie kladiva.

Príchytka na pásmo. Príchytka na meracie pásmo udrží každé stavbárske meracie pásmo sd žkou od 3 do 10 metrov.
Vyrobené znehrdzavejúcej ocele. Najvhodnejšie riešenie na nosenie meracích pásiem.

Retiazka na pásku 13,5 cm dlhá retiazka sháikom poskytuje jednoduchý prístup kizolanej páske alebo káblu.
Navrhnutá na nosenie jednej alebo viacerých elektrikárskych pások. Prípadné použitie: nosenie rôznych druhov malého
náradia alebo dielcov svnútorným otvorom.

Kovové stojany

Rýchle odopnutie. Jednoduchý spôsob odopnutia polypropylénových spôn srýchlym otváraním. Navrhnuté tak, aby sa
zabránilo náhodnému uvoneniu. Pro l je zaoblený, aby lepšie pasoval. Hladší, uzavretý dizajn. Nachádza sa na produktoch,
ktoré si vyžadujú rýchle uvonenie ajednoduché nastavenie. Možnos uvonenia jednou rukou. Úžasne praktické.

Rukoväti. Rukoväti poskytujú jednoduché prenášanie bez použitia ramenného popruhu. Kolekcia spolonosti Makita
poskytuje niekoko rôznych rukovätí, od gumených aplastových až po rukoväti prvotriednej kvality, vyrobené zo semišovej
kože, vmodrej farbe Makita Blue, tvarované presne do ruky, ím poskytujú nadštandardný komfort.
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Úvod

P-71722 Univerzálna kapsa na skrutkova a náradie
Puzdro je vhodné na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Príchytka na meracie
pásmo udrží každé
stavbárske meracie
pásmo sd žkou od 3 do
10 metrov.

Otvor na nôž vyrobený
zpravej kože slúži na uloženie
akýchkovek bežných úžitkových
nožov, takže vprípade potreby
budú vždy poruke.

Prídavný bezpenostný
reme umožuje
bezpené lezenie na
lešenie. Dva kovové
gombíky umožujú jeho
univerzálne použitie
snástrojmi rozliných
vekostí.

Využite všetky funkcie
našich skvelých puzdier
na skrutkovae avekého
hlbokého vaku na rozliné
príchytky.
Jedinený dizajn – vhodný
pre avákov aj pravákov. Je
vhodný na akumulátorové
skrutkovae alebo
skrutkovae napájané
zo siete. Umožuje
umiestnenie nástroja
dopredu alebo dozadu.

Technické informácie

P
Používaný

Držiaky na skrutkovae
vyrobené zpravej kože
umožujú praktické
uloženie. Potrebné
náradie je vždy poruke,
bez schádzania zo
strechy alebo zrebríka.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Má kožené vnútro, ktoré je
odolné voi opotrebovaniu
aktoré poskytuje dlhodobú
ochranu pred zodratím
apoškodením skrutkami,
klincami aostrými príchytkami.

L
metrické

britské

H

280 mm

11 in

L

255 mm

10 in

W

160 mm

6 ¼ in

0,58 kg

1,28 lb

1,50 l

0,33 gal

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

Obsah nezahrnutý

Technické

Jedinený
dizajn – vhodné
pre avákov
aj pravákov.

Používaný
va

Informácie

P-71722-6
P 71722 6 (strana 81)
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Dva kovové gombíky umožujú
univerzálne použitie.

Namáhané miesta sú spevnené
kožou.

Prídavný gombík
umožuje, aby sa
reme pri používaní
nástroja odopol alebo
vprípade, že potrebujete
ma držiak otvorený.

Držiaky sú zpravej kože
aumožujú praktické
uloženie skrutkovaov,
takže vprípade potreby
budú vždy poruke.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

P
Používaný

Les azáhrada

Technické informácie

Kapsy akufríky

Dvojpolohový
bezpenostný
reme zaisuje
bezpené lezenie na
lešenie. Dva kovové
gombíky umožujú
jeho univerzálne
použitie snástrojmi
rozliných vekostí.

Kožená zádržná sluka
drží sieový kábel
vsprávnej polohe;
zabrauje, aby vám
prekážal vpráci.
Kovové gombíky sa
ahko otvárajú.

Puzdrá adržiaky

Pružné sluky na vrták
umožujú praktické
uloženie. Dostatok
miesta aj pre 6 malých
nástrojov. Jedna
prídavná otvorená
sluka na rýchlu výmenu
adaptéra. Potrebný
výstroj je vždy poruke,
bez schádzania zo
strechy alebo zrebríka.

Jedinený dizajn – vhodný
pre avákov aj pravákov.
Vhodný na nástroje otoené
dopredu alebo dozadu.
Navrhnutý na uloženie
skrutkovaov napájaných
zo siete alebo na
akumulátorové skrutkovae.

Úvod

P-71794 Univerzálne puzdro na skrutkova pre avákov aj pravákov

W

metrické

britské

H

290 mm

11 ½ in

L

170 mm

6 ¾ in

W

85 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

3 ¼ in
0,57 lb

-

-

Obchodné balenia

0,26 kg

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Informácie

Vhodný pre avákov aj pravákov.
v.
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Pružné sluky na vrták.

Navrhnutý na uloženie elektrických skrutkovaov alebo na
akumulátorové skrutkovae.

Kovové stojany

P-71794-13 (strana 80)

Úvod

P-71788 Kapsa pre pokrývaov
Príchytka na meracie
pásmo udrží každé
stavbárske meracie
pásmo s d žkou od 3 do
10 metrov.

Tvar kapsy
bol navrhnutý
tak, aby bola v
zvislej polohe, a
tak sa zabránilo
vysypaniu
príchytiek, aj
ke je plná.

Vnútro je kožené a
odolné voi dlhodobému
opotrebovaniu a
poškodeniu strešnými
skrutkami, klincami a
ostrými príchytkami.

Držiak kovového náradia
z nehrdzavejúcej ocele
s bonými pružinovými
ramenami je pohyblivý, aby
kladivo udržal vo vhodnej
polohe. Nové riešenie
umožuje zasunú náradie
bez vizuálnej kontroly.

Otvor na nôž vyrobený
z pravej kože slúži na
uloženie akýchkovek
bežných úžitkových
nožov, takže v prípade
potreby budú vždy
poruke.

Držiaky na skrutkovae vyrobené z pravej
kože umožujú praktické uloženie. Potrebný
výstroj je vždy poruke, bez schádzania zo
strechy alebo z rebríka.

Technické informácie

P
Používaný

Navrhnutý tak, aby
uspokojil špeci cké
potreby pokrývaov.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les a záhrada

Kapsy a kufríky

Puzdrá a držiaky

Kapsa je vhodná na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

L
metrické

britské

H

270 mm

10 ¾ in

L

265 mm

10 ½ in

W

155 mm

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

6 in

0,65 kg

1,43 lb

2,90 l

0,64 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Navrhnutý tak,
aby uspokojil
špeci cké
potreby
pokrývaov.

Držiak kovového náradia z nehrdzavejúcej ocele s bonými pružinovými
ramenami je pohyblivý, aby kladivo udržal vo vhodnej polohe.
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Príchytka na meracie pásmo udrží
každé stavbárske meracie pásmo.

Kapsa je vhodná na akýkovek
montážny pás spolonosti Makita.

Gumená rukovä
umožuje jednoduché
nastavenie aahké
prenášanie bez
upevnenia na pás arizika
vysypania obsahu.

Puzdrá adržiaky

Priehradka rozdeuje hlavné
vrecko na väšiu amenšiu as.
Otvor na kapse umožuje rýchlu
identi káciu náradia, ktoré je
usporiadané, aje jednoduché
dosta sa aj do väšieho
vrecka. Pružné pásy na
oboch stranách hlavného
vrecka umožujú vhodné
roztriedenie náradia.

Obd žniková podpera
udrží kapsu vstabilnej
zvislej polohe, ím zabráni
vysypaniu príchytiek.

Otvor na nôž zpravej kože
slúži na uloženie akýchkovek
bežných úžitkových nožov,
takže vprípade potreby
budú vždy poruke.

Kapsy akufríky

Univerzálna sluka na
náradie udrží aj väšie kusy
náradia, takže vprípade
potreby budú vždy poruke.

Držiak na skrutkova
zpravej kože umožuje
praktické uloženie.
Potrebný výstroj je vždy
poruke, bez schádzania
zo strechy alebo zrebríka.

Príchytka na meracie
pásmo udrží každé
stavbárske meracie
pásmo sd žkou od
3 do 10 metrov.
Držiak kladiva
znehrdzavejúcej ocele
sbonými pružinovými
ramenami je pohyblivý,
aby náradie udržal vo
vhodnej polohe.
Nové riešenie spostrannicou
umožuje zasunú náradie
bez vizuálnej kontroly.

Vnútro je kožené, je
odolné voi opotrebovaniu
aposkytuje dlhodobú
ochranu pred zodratím
apoškodením skrutkami,
klincami aostrými
príchytkami.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

P
Používaný

Les azáhrada

Technické informácie

Úvod

P-71744 Kapsa na rozliné úely

W
britské

320 mm

12 ½ in

L

350 mm

13 ¾ in

W

170 mm

6 ¾ in

0,72 kg

1,59 lb

3,15 l

0,69 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Informácie

Držiak kovového kladiva sbonými pružinovými
ramenami je znehrdzavejúcej ocele.
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Najuniverzálnejšia kapsa
vhodná na akúkovek prácu.

Kovové stojany

Otvor na
kapse
umožuje
rýchlu
identi káciu
náradia.

Obchodné balenia

metrické
H

kg/lb

Kožené pásy

L

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

Gumená rukovä
umožuje ahké
prenášanie bez
upevnenia na pás
arizika vysypania
obsahu.

Má kožené vnútro, ktoré je
odolné voi opotrebovaniu,
aktoré poskytuje
dlhodobú ochranu pred
zodratím apoškodením
skrutkami, klincami
aostrými príchytkami.

Kapsa je vhodná na
akýkovek montážny
pás spolonosti
Makita alebo na
bežný opasok.

Ideálny pre tých,
ktorí potrebujú ma
roztriedené rôzne
príchytky – táto kapsa
umožuje vtroch
priehradkách nosi veký
výber skrutiek aklincov.

Silná konštrukcia
snitovanou výstužou.

Otvor na nôž zpravej
kože slúži na uloženie
akéhokovek bežného
úžitkového noža, takže
vprípade potreby
bude vždy poruke.

Univerzálna sluka na
náradie udrží aj väšie
kusy náradia, takže
vprípade potreby
budú vždy poruke.

Príchytka na meracie
pásmo udrží každé
stavbárske meracie
pásmo sd žkou od
3 do 10 metrov.

Technické informácie

P
Používaný

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

P-71766 Kapsa na výstroj stromi priehradkami

L
metrické

britské

H

325 mm

12 ¾ in

L

315 mm

12 ½ in

W

175 mm

6 ¾ in

0,76 kg

1,68 lb

3,90 l

0,86 gal

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Táto kapsa
umožuje
nosi veké
množstvo
rozliných
skrutiek
aklincov
vtroch
priehradkách.

Obsahuje príchytku na
meracie pásmo.
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Gumená rukovä.

Tri priehradky na
množstvo príchytiek.

Silná konštrukcia
snitovanou výstužou.

Puzdrá adržiaky

Kapsa je vhodná na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.
Navrhnutá tak, aby
podopierala aj plné
vrecká.

Má kožené vnútro, ktoré je
odolné voi opotrebovaniu
aposkytuje dlhodobú ochranu
pred zodratím apoškodením
skrutkami, klincami aostrými
príchytkami.

Otvor na nôž
zpravej kože
slúži na uloženie
akéhokovek
bežného úžitkového
noža, takže
vprípade potreby
bude vždy poruke.

Pevné strany vreciek
držia tvar kapsy, aby sa
malé príchytky mohli
vone vybra.

Kapsy akufríky

Držiaky na skrutkovae
zpravej kože umožujú
praktické uloženie.
Potrebný výstroj je vždy
poruke bez schádzania
zo strechy alebo rebríka.

Ideálne umiestnené
široké vrecká unesú
množstvo príchytiek,
umožujú rýchle
použitie náradia aje
do nich ahký prístup.

Informácie
Inf

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

P
Používaný

Les azáhrada

Technické informácie

Úvod

P-71750 Kapsa na výstroj sdvomi priehradkami

britské

265 mm

10 ½ in

L

260 mm

10 ¼ in

W

135 mm

5 ¼ in

0,53 kg

1,17 lb

2,60 l

0,57 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie
Univerzálna
kapsa na
príchytky.

21

Držiaky sú z pravej kože.

Pevné strany vreciek držia
tvar kapsy.

Kovové stojany

P-71750-6
P
71750 6 (strana 81)

Obchodné balenia

metrické
H

kg/lb

Kožené pásy

W

L

Úvod

P-71738 Kapsa pre elektrikárov
Hlavné hlboké vrecko
na bezpené uloženie
dlhého náradia, ako
voltmeter, príchytky,
meracie prístroje at.

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Kapsa je vhodná na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Prídavné vrecko
na menšie náradie
umožuje ahkú
manipuláciu.

Vhodná na nosenie
širokého sortimentu
špeciálneho elektrického
náradia.
Kapsa pre elektrikárov
má špeci cky navrhnutý
dizajn, aby poskytovala
priehradky, ktoré
potrebujú.

Držiaky na skrutkovae
zpravej kože umožujú
praktické uloženie.
Potrebný výstroj je
poruke bez schádzania
zo strechy alebo
zrebríka.

Univerzálna sluka na
náradie udrží aj väšie
kusy náradia, takže
vprípade potreby budú
vždy poruke.
Otvor na nôž zpravej
kože slúži na uloženie
akýchkovek bežných
úžitkových nožov, takže
vprípade potreby budú
vždy poruke.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Retiazka sháikom
poskytuje jednoduchý
prístup kizolanej páske
alebo káblu.

L
metrické

britské

H

315 mm

12 ½ in

L

250 mm

9 ¾ in

W

140 mm

5 ½ in

0,50 kg

1,10 lb

1,65 l

0,36 gal

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie
mácie
Navrh
Navrhnutý
na nos
nosenie
množstva
množs
elektrického
elektric
náradia.
náradi

P-71738-6
P
71738 6 (strana
( t
81)

Držiaky na skrutkovae sú vyrobené
zpravej kože.
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Vhodná na nosenie množstva
špeciálneho elektrického náradia.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Pri práci zabezpeuje
pohodlnú vertikálnu
polohu.

Puzdrá a držiaky

Viacúelový držiak
náradia je dostatone
univerzálny – má 5
vreciek z pravej kože.
Dva otvorené na
koncoch na dlhšie
náradie, ako napr.
skrutkovae, a tri
zatvorené na koncoch
na menšie náradie.

Dve univerzálne
sluky na náradie
udržia aj väšie kusy
náradia, takže v
prípade potreby budú
vždy poruke.

Kapsy a kufríky

Príchytka na meracie
pásmo udrží každé
stavbárske meracie
pásmo sd žkou
od 3 do 10 metrov.

Dá sa nosi na opasku
alebo pripnú na vrecká.
Dokonale poslúži pri
práci s rukami hore, takže
budete ma dobrý prístup
k náradiu na vašej hrudi,
prípadne si ju môžete
vloži do vrecka.

13,5 cm dlhá retiazka
s háikom poskytuje
jednoduchý prístup
kizolanej páske
alebo káblu

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

P
Používaný

Les a záhrada

Technické informácie

Úvod

P-71881 Pomôcka pre elektrikárov

W

metrické

britské

H

160 mm

6 ¼ in

L

155 mm

6 in

W

50 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

2 in
0,57 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

P-72388 (strana 78)

Je vhodný na akýkovek pás spolonosti
Makita alebo na bežný opasok.
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Dá sa nosi aj na vrecku
nohavíc.

Flexibilný systém umožuje umiestni
držiak do zvislej polohy.

Kovové stojany

Viacúelový držiak na
náradie.

Informácie

Obchodné balenia

0,26 kg

Profesionálne riešenie
pre ažko pracujúcich
tesárov a stavbárov je
vybavené 5 prírunými
koženými vreckami, ktoré
sú vhodné na väšinu
bežného náradia.

Držiaky na skrutkovae
z pravej kože umožujú
praktické uloženie.
Potrebný výstroj je poruke
bez schádzania zo
strechy alebo z rebríka.

Príchytka na meracie
pásmo udrží každé
stavbárske meracie
pásmo s d žkou od
3 do 10 metrov.

Silná konštrukcia s
nitovanou výstužou
– výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
a spodné podložky.

Jednoduché
nastavenie, pohodlný
nylónový pás s 50
mm polypropylénovou
sponou s rýchlym
odopínaním.

Držiak kovového kladiva
z nehrdzavejúcej ocele
s bonými pružinovými
ramenami je pohyblivý, aby
kladivo udržal vo vhodnej
polohe. Nové riešenie držiaka
umožuje zasunú náradie
bez vizuálnej kontroly.

Technické informácie

Má kožené vnútro,
ktoré je odolné voi
opotrebovaniu a poskytuje
dlhodobú ochranu pred
zodratím a poškodením
skrutkami, klincami a
ostrými príchytkami.

P
Používaný

Univerzálna sluka
na náradie je
vyrobená z kože.
Ideálne na zavesenie
vekého náradia.

Inf
Informácie

Otvor na nôž z pravej
kože slúži na uloženie
akéhokovek bežného
úžitkového noža, takže
v prípade potreby
bude vždy poruke.

Technické

Univerzálna sluka na
náradie udrží aj väšie
kusy náradia, takže
v prípade potreby
budú vždy poruke.

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les a záhrada

Kapsy a kufríky

Puzdrá a držiaky

Úvod

P-71772 Súprava na opasok s tromi prieinkami

L
metrické

britské

H

290 mm

11 ½ in

L

640 mm

25 ¼ in

W

170 mm

6 3/4 in

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

1,40 kg

3,09 lb

6,00 l

1,32 gal
Obsah
nezahrnutý
Obsah
nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Informácie

Nitované – výnimonú pevnos zaruujú
pozinkované vrchné a spodné podložky.

Profesionálne riešenie pre ažko pracujúcich tesárov.
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Všetko potrebné náradie
budete ma vždy poruke.

Kvôli zvýšenej ochrane
má viacnásobne podšitý
držiak na mobilný
telefón.

Je vystlaný 3D
priedušnou sieovinou,
ktorá poskytuje väšie
pohodlie pri prenášaní
ažkého náradia.

Tri kovové
prstence na nosné
podpery pre
prípad preaženia.

Puzdrá adržiaky

Základná pásová súprava na
náradie je vyrobená zkombinácie
tvrdého nylonu svysokou kvalitou,
so syntetického stehovania
anitovanej výstuže. Je vhodná
na každé vrecko alebo na kožené
puzdro spolonosti Makita.

Úvod

P-71897 Pásová súprava Šampión „Super ažká váha“

Kapsy akufríky

Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

P
Používaný

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Technické informácie

Jedinený dizajn puzdra na
skrutkovae – vhodný pre avákov
aj pravákov. Navrhnutý na nosenie
skrutkovaov napájaných zo siete
alebo akumulátorové skrutkovae,
skoženým bezpenostným
remeom.

Držiak kladiva
znehrdzavejúcej ocele
je pohyblivý, aby kladivo
udržal vo vhodnej
polohe.

Les azáhrada

Ideálne umiestnené
široké vrecká unesú
množstvo príchytiek,
umožujú rýchle
rozpoznanie náradia
aje do nich jednoduchý
prístup.

Kožené pásy

L
metrické

britské

H

340 mm

13 ½ in

L

865 mm

34 in

W
kg/lb

-

1,58 kg

3,48 lb

2,70 l

0,59 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Puzdro na vrtáky – vhodné pre avákov aj
pravákov. Výkyvný držiak na kladivo.
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Široké ahlboké vrecká na množstvo náradia
apríchytiek.

Kovové stojany

Neprekonatený
pásový systém
na náradie.

Obchodné balenia

-

Úvod

P-71803 Kožený pás „ažká váha“
Presné ukonenia.

Dva rady dierok s
priemerom 4,5 mm.

Je vhodný na
každú kapsu alebo
kožené puzdro
spolonosti Makita.

Kapsy a kufríky

Puzdrá a držiaky

Tento špeciálny kožený pás,
odolný voi opotrebovaniu, je
ideálny, ak zaínate pracova
so súpravou prispôsobených
pásov na náradie.

Technické informácie

Spona s dvoma kolíkmi
zaruuje vyššiu pevnos
a bezpenos.

P
Používaný

Logo spolonosti
Makita na sluke pásu.

Inf
Informácie

Technické

Tri nity pre pravý
neprekonatený spoj.

Používaný nástroj

IInformácie
nf

-----

Kožené pásy

H

Les a záhrada

V strednej asti pásu je
vytlaené 80 mm dlhé
logo spolonosti Makita.

L
metrické
48 mm

2 in

L

1380 mm

54 ¼ in

W
kg/lb

Obchodné balenia

britské

H

Technické

-

-

0,29 kg

0,64 lb

-

-

Používaný
vaný

Informácie

Kovové stojany

Logo
spolonosti
Makita
na sluke
pásu.

Moderný vzhad opotrebovaného kovu.
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Logo spolonosti Makita vytlaené na páse.

Je vystlaný 3D priedušnou
sieovinou, ktorá poskytuje
zvýšené pohodlie pri
prenášaní ažšieho
doplnkového náradia.

HI-VIS úprava držiaka je
výrazná, takže vás bude
vidie aj vtme.

Tri kovové prstence
na nosné podpery pre
prípad preaženia.

Puzdrá adržiaky

Základný úložný systém
na náradie je vyrobený
zkombinácie tvrdého
nylonu, jemnej sieoviny
anitovanej výstuže.
Ideálny základ na vytvorenie
prispôsobenej súpravy
pásov na náradie.

Úvod

P-71819 Pás „Super ažká váha“

Kapsy akufríky

P
Používaný

Vyrobený
z1680-denierového
polyesteru
spolyetylénovou
podložkou. Vemi
jednoduché istenie.

Inf
Informácie

Technické

Nitované zaruuje
výnimonú pevnos.

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Technické informácie

Sprídavnou slukou
na koženom páse,
ktorá umožní jeho
prispôsobenie.

Les azáhrada

Obsahuje pás zo
špeciálnej akvalitnej
kože. Je vhodný na
každé vrecko alebo
na kožené puzdro
spolonosti Makita.

Kožené pásy

L
metrické

britské

H

140 mm

5 ½ in

L

865 mm

34 in

W
kg/lb

-

0,62 kg

1,37 lb

-

-

Používaný
vaný

Obchodné balenia

Technické

-

Informácie

Dva rady dierok na páse zo
špeciálnej akvalitnej kože.
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HI-VIS úprava pásu je výrazná.

Kovové stojany

Ideálny základ na vytvorenie prispôsobenej
súpravy pásov na náradie.

Úvod

P-71825 Pás srýchlym odopínaním
Je vyrobený z5 vrstiev
materiálu, o zaruuje
100 % kvalitu, trvanlivos
pásu apohodlnos pri jeho
nosení. PP páska, polyester
600D, PE reme, suchý
zips a3D sieovina.

Je vystlaný priedušnou 3D
sieovinou, ktorá poskytuje
zvýšené pohodlie pri prenášaní
ažkého náradia. Vhodný na
pohodlné nosenie pri akejkovek
hmotnosti používatea.

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Zvnútornej strany ho
spevuje polyetylénový
pás, ktorý udržuje
jeho tvar, aby sa pri
používaní neskrúcal.

Upravená sluka
na páse sHI-VIS
zvýrazuje pás.

Technické informácie

P
Používaný

So silnou 50 mm
polypropylénovou
sponou srýchlym
odopínaním.

Inf
Informácie

Technické

Navrhnutý tak, aby bol
vhodný na každú kapsu alebo
puzdro spolonosti Makita.
Ideálny základ na vytvorenie
prispôsobeného pásu na náradie.

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Pás špeciálneho suchého
zipsu je prešitý zo spodnej
strany aumožuje
jednoduché nastavenie
potrebnej d žky.

L
metrické
50 mm

2 in

L

1340 mm

52 ¾ in

W

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

britské

H

Technické

-

-

0,23 kg

0,51 lb

-

-

Používaný
vaný

Navrhnutý tak, aby bol vhodný na každú
kapsu alebo puzdro spolonosti Makita.

Informácie

Vystlaný 3D priedušným materiálom.
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Navrhnutý tak, aby bol vhodný na každú
kapsu alebo puzdro spolonosti Makita.

Malý kus modrej kože na
chlopni je prispôsobený
základnému dizajnu.

Puzdrá a držiaky

Užitoný pružinový
háik slúži na zavesenie
držiaka priamo na
sluku na nohaviciach.
Dokonale poslúži vtedy,
ke pás nepoužívate
a nemôžete ma na
sebe držiak umiestnený
tradiným spôsobom.
alšia výhoda – držiak
môžete odopnú za
niekoko sekúnd.

Na chlopni sa nachádza
silný spínací háik a
sluka, ktoré zaisujú,
aby bol mobilný telefón
bezpene uložený.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Kapsy a kufríky

Viacnásobné všité
vrstvy polyesteru, peny
a jemnej sieoviny
vo vnútornej asti
poskytujú vášmu
mobilnému telefónnu
zvýšenú ochranu.

Pružná boná sluka
umožuje, aby ste mali
vždy poruke pero alebo
malý skrutkova.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

P
Používaný

Les a záhrada

Technické informácie

Úvod

P-71847 Držiak na mobilný telefón a pero

W

metrické

britské

H

115 mm

4 ½ in

L

70 mm

2 ¾ in

W

40 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

1 ½ in
0,13 lb

0,09 l

0,02 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Obchodné balenia

0,06 kg

P 72403 (strana
((strra
ana 79)
P-72403

Pružná boná sluka
na pero alebo malý
skrutkova.

HI-VIS úprava umožuje, že
vás bude pri práci vždy vidie.

P-72388 (strana
ran
na 78)
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Vemi užitoný na akúkovek
prácu.

Kovové stojany

P-71847-14 (strana 79)

Úvod
Puzdrá a držiaky

P-71869 Držiak na kladivo

Vyrobený z
1680-denierového
polyesteru s
polyetylénovou
podložkou. Vemi
jednoduché istenie.

Držiak sa dá pohodlne
upevni na akýkovek
montážny pás
spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
a spodné podložky.

Držiak kovového kladiva
z nehrdzavejúcej
ocele je pohyblivý,
aby kladivo udržal vo
vhodnej polohe.

Malé kusy modrého
materiálu sú
prispôsobené
základnému dizajnu.

Technické informácie

P
Používaný

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les a záhrada

Kapsy a kufríky

HI-VIS úprava držiaka
je výrazná, takže vás
bude vidie aj v tme.

L
metrické

britské

H

160 mm

6 ¼ in

L

105 mm

4 ¼ in

W

70 mm

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

2 ¾ in

0,12 kg

0,26 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Držiak na
kladivo
je urený
na každé
stavbárske
kladivo.

Informácie

Je pohyblivý, aby kladivo udržal vo vhodnej polohe.
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Držiak je ideálnou súasou každej súpravy
káps na náradie spolonosti Makita.

Úvod

P-71875 Držiak na kladivo sbonými pružinovými ramenami
Malé kusy modrého
materiálu sú
prispôsobené
základnému dizajnu.

HI-VIS úprava držiaka
je výrazná, takže vás
bude vidie aj vtme.

Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Držiak kovového
náradia sbonými
pružinovými ramenami
znehrdzavejúcej ocele
je pohyblivý, aby kladivo
udržal vo vhodnej
polohe. Nové riešenie
držiaka umožuje
zasunú náradie bez
vizuálnej kontroly.

Kapsy akufríky

Vyrobený z1680-denierového
polyesteru spolyetylénovou
podložkou. Vemi
jednoduché istenie.

Puzdrá adržiaky

Držiak sa dá pohodlne
upevni na akýkovek
montážny pás
spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

W

metrické

britské

H

160 mm

6 ¼ in

L

105 mm

4 ¼ in

W

75 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

3 in
0,31 lb

-

-

Obchodné balenia

0,14 kg

Obsah nezahrnutý

Technické

Informácie

P 72403
P-7
3 (strana
(
P-72403
79)

P-71875-10
P
71875 10 ((strana 79)

Je pohyblivý,
pohyblivý aby kladivo
udržal vo vhodnej polohe.
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Unesie všetky druhy bežných
stavbárskych kladív.

Kovové stojany

Nové
riešenie
držiaka
umožuje
zasunú
náradie bez
vizuálnej
kontroly.

Používaný
va

Úvod

P-71831 Držiak na meracie pásmo 3 – 10 m
Držiak sa dá pohodlne
upevni na akýkovek
montážny pás
spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Ochranná chlopa
zaisuje pásmo poas
chôdze alebo lezenia na
rebrík. Pohyblivý uzáver,
ktorý je pripevnený
dvoma nitmi, umožuje
ahký prístup kpásmu.
Kryt neprekáža ani
pri astom používaní
meracieho pásma
sotvoreným držiakom
poas práce.

HI-VIS úprava držiaka je
výrazná, takže vás bude
vidie aj vtme.

Pevné strany vreciek
udržujú tvar držiaka,
aby sa meracie pásmo
mohlo vone vybra.

Prídavná kožená vrstva
na miestach trenia
zabrauje rýchlemu
opotrebovaniu.

Špeciálny tvar otvoru
na stranách umožuje
jednoduchšie vyberanie
meracieho pásma
zdržiaka. Prstom
môžete pásmo vysunú
von.

Jedinený dizajn otvoru
na bonej strane vytvára
možnos používa
pásmo bez vybratia
zdržiaka.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Držiak na meracie pásmo je
vhodný na každé stavbárske
meracie pásmo sd žkou od 3
do 10 metrov.

L
metrické

britské

H

165 mm

6 ½ in

L

120 mm

4 ¾ in

W

75 mm

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

3 in

0,10 kg

0,22 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Drží
stavbárske
pásmo
sd žkou
3 – 10 m.

P-72394
P
72394 ((strana
t
79)

Možnos použi pásmo bez vybratia zdržiaka.
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HI-VIS úprava držiaka je
výrazná.

Úvod

P-71906 Kapsa na výstroj adržiak na kladivo

Puzdrá adržiaky

Kapsa sa dá pohodlne
upevni na akýkovek
montážny pás
spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.
Navrhnutá tak, aby
podopierala aj plné
vrecko.

Nitované – výnimonú pevnos
zaruujú pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Obd žniková podpera
udrží kapsu stabilne
vo zvislej polohe, ím
zabráni vysypaniu
príchytiek.

Ideálne umiestnené široké
ahlboké vrecko unesie
príchytky aumožuje rýchlu
identi káciu náradia, ktoré
práve potrebujete.

Kapsy akufríky

Univerzálne otvory
na skrutkovae ainé
náradie, kliešte, štikacie
euste, runé náradie.
Vyrobená zpravej kože.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Les azáhrada

Jednoduchý
držiak
znehrdzavejúcej
ocele udrží vaše
kladivo, takže
vprípade potreby
bude vždy
poruke.

W
britské

210 mm

8 ¼ in

L

180 mm

7 in

W

110 mm

4 ¼ in

0,28 kg

0,62 lb

1,10 l

0,24 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Univerzálne otvory na skrutkovae ainé
náradie, kliešte, strihae.
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Jednoduchý držiak na kladivo znehrdzavejúcej ocele.

Kovové stojany

Ideálne
umiestnené
široké ahlboké
vrecko.

Obchodné balenia

metrické
H

kg/lb

Kožené pásy

L

Pružné sluky na vrták
umožujú praktické
uloženie. Dostatok
miesta aj pre 6 malých
nástrojov. Jedna
prídavná otvorená
sluka na rýchlu výmenu
skuovadla. Potrebný
výstroj je vždy poruke
bez schádzania zo
strechy alebo zrebríka.

Kapsy akufríky

Jedinený dizajn
– vhodný pre
avákov aj pravákov.
Navrhnutý na nosenie
akumulátorového
príklepového uahovaa.
Bezpenostný reme
umožuje bezpené
lezenie na lešenie. Kovové
gombíky na tomto
koženom remeni umožujú
univerzálne použitie
snástrojmi rozliných
vekostí.

Prídavná kožená
vrstva na miestach
trenia pomáha zabráni
opotrebovaniu
aroztrhnutiu.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Prídavný gombík
umožuje, aby sa pri
používaní nástroja
reme odopol alebo
vprípade, že potrebujete
necha držiak otvorený.

Puzdro je vhodné na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Puzdrá adržiaky

Úvod

P-71940 Univerzálne puzdro na akumulátorový skrutkova

L
metrické

britské

H

235 mm

9 ¼ in

L

155 mm

6 in

W

75 mm

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

3 in

0,13 kg

0,29 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie
Jedinený
dizajn – môžu ho
používa aváci aj
praváci.

Vhodný na
každú vekos
akumulátorového
skrutkovaa.

Pružné sluky na vrták umožujú praktické
uloženie.
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Bezpenostný reme je
zaistený prídavným gombíkom

Úvod

P-71912 Univerzálny držiak na náradie
Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Viacúelový univerzálny
držiak náradia – má 4
vrecká zpravej kože.

Puzdrá adržiaky

Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Jeden špeciálny otvor
na dlhé tenké náradie.

HI-VIS úprava držiaka
je výrazná, takže vás
bude vidie aj vtme.

Spona karabínky slúži na
zavesenie kúov ainých
malých predmetov, aby
boli pri práci poruke.

Kapsy akufríky

Dve univerzálne sluky
na náradie udržia aj
väšie kusy náradia,
takže vprípade potreby
budú vždy poruke.

Dva otvorené konce
na bokoch sú urené
na uloženie dlhšieho
nástroja, ako sú
napr. skrutkovae.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

W

metrické

britské

H

235 mm

9 ¼ in

L

175 mm

6 ¾ in

W

70 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

2 ¾ in
0,49 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie
Viacúelový
držiak na
náradie.

Univerzálna sluka udrží náradie, takže
vprípade potreby bude vždy poruke.
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Spona karabínky slúži na
zavesenie kúov ainých
malých predmetov.

Kovové stojany

Má 4 otvory zpravej kože.

Obchodné balenia

0,22 kg

Úvod

P-71934 Držiak na kladivo anáradie

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Dá sa nosi na opasku
alebo pripnú na vrecká.

Flexibilný systém
umožuje umiestni
držiak vždy do zvislej
polohy.

Dve univerzálne sluky
na náradie udržia aj
väšie kusy náradia,
takže vprípade potreby
budú vždy poruke.

Viacúelový držiak
náradia je dostatone
univerzálny – má 5
vreciek zpravej kože.
Dva otvory na koncoch
na dlhšie náradie, napr.
na skrutkovae, atri
zatvorené na koncoch
na menšie náradie.
Jednoduchý držiak
znehrdzavejúcej ocele
udrží vaše kladivo, takže
vprípade potreby bude
vždy poruke.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Spona karabínky slúži na
zavesenie kúov ainých
malých predmetov, aby
boli pri práci poruke.

L
metrické

britské

H

165 mm

6 ½ in

L

145 mm

5 ¾ in

W

110 mm

4 ¼ in

0,24 kg

0,53 lb

-

-

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

P-72394 (strana 79)
ôže sa
Môže
si na
nosi
se alebo
páse
na vrecku
havíc.
nohavíc.

Flexibilný systém umožuje umiestni držiak do
zvislej polohy.
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Úvod

P-71928 Držiak na nôž anáradie
Prídavná kožená
vrstva na miestach
trenia pomáha zabráni
opotrebovaniu
aroztrhnutiu.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Puzdrá adržiaky

Držiak na skrutkova
zpravej kože umožuje
praktické uloženie.
Potrebný výstroj je vždy
poruke bez schádzania
zo strechy alebo rebríka.

Špeciálny tvar tohto
držiaka je ideálny na
úžitkové nože.

Kapsy akufríky

Kovový prstenec na
spodnej strane držiaka
nie je len špeciálnou
súasou 3D dizajnu
tohto výrobku, ale tiež
udrží skrutkovae od
tela pracovníka. Budete
sa cíti bezpene pri
akejkovek práci.

Univerzálna sluka na
náradie je vyrobená
zkože. Ideálny na
zavesenie ostrého
náradia, skrutkovaov
ainých tenkých
nástrojov.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

W

metrické

britské

H

210 mm

8 ¼ in

L

125 mm

5 in

W

55 mm

2 ¼ in

kg/lb

Kožené pásy

L

0,31 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Informácie

Bezpenostný prstenec udrží
skrutkovae od tela pracovníka.
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Držiaky na skrutkovae sú vyrobené zpravej
kože.

Univerzálna sluka na
náradie je vyrobená zkože.

Kovové stojany

Špeciálny
tvar držiaka
je ideálny
na úžitkové
nože.

Obchodné balenia

0,14 kg

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

Prirodzene visí na tele
pracovníka, umožuje tak
ahšie každodenné používanie.

Kapsa je vhodná na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Bezpenostné vrecko so
zipsom na uloženie kúov,
hotovosti amalých prístrojov.
Ak budete nosi túto kapsu
na opasku, budete ma
osobné predmety vždy
poruke.

Prídavný gombík
umožuje, aby sa
opasok vprípade,
ke potrebujete ma
držiak otvorený, odopol
naboku.

Pružný úložný pás vnútri
vrecka umožní, aby ste
mali najpotrebnejšie
predmety vsprávnej
polohe.

Tvar kapsy bol navrhnutý
tak, aby sa udržala
vzvislej polohe, ím
sa zabráni vysypaniu
príchytiek, aj ke je
kapsa plná achlopa
zostane otvorená.

Dva sahovae pre vaše
pohodlie.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

P-71962 Kapsa svrchným zipsom

L
metrické

britské

H

185 mm

7 ¼ in

L

180 mm

7 in

W

115 mm

4 ½ in

0,23 kg

0,51 lb

1,30 l

0,29 gal

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Bezpenostné
vrecko so zipsom
na uloženie
kúov, hotovosti
amalých
prístrojov.

Pružné úložné pásy vnútri vrecka.
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Prídavný gombík zaisuje chlopu.

Úvod

P-71956 Kapsa na šnurovacie príchytky

Puzdrá adržiaky

Svyahovacou objímkou
pre prípad potreby. Je
užitoná, ke potrebujete
so sebou vzia množstvo
príchytiek. Je vyrobená
zjemného avemi
tenkého materiálu
(polyuretánová podložka).

ahko sa otvára
azatvára. Prídavná
zarážka umožní, aby
bola kapsa otvorená
tak, ako potrebujete.

Prídavná kožená
vrstva zabrauje
opotrebovaniu
aroztrhnutiu.

Kapsa je vhodná
na akýkovek
montážny pás
spolonosti
Makita alebo na
bežný opasok.

Kapsy akufríky

Tvar kapsy bol
navrhnutý tak, aby
zostala vzvislej
polohe, ím sa
zabráni vysypaniu
príchytiek, aj ke
je kapsa plná.

Držiaky na skrutkovae
na oboch stranách
sú zpravej kože
aumožujú praktické
uloženie. Potrebný
výstroj je vždy poruke
bez schádzania zo
strechy alebo zrebríka.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

W

metrické

britské

H

140 mm

5 ½ in

L

200 mm

7 ¾ in

W

150 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

6 in
0,64 lb

1,40 l

0,31 gal
Obsah nezahrnutý
Ob

Technické

Používaný
va

Informácie

Pevný tvar umožuje jednoduchý prístup.
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Ideálne prídavná kapsa,
ktorá doplní váš výstroj.

Kovové stojany

Vrchná as
vrecka sa dá
zatvori azaisti
jej obsah.
Svyahovacou
objímkou pre
prípad potreby.

Obchodné balenia

0,29 kg

Úvod

P-71984 Nákolenníky na malé zaaženie
Pružné aahké
nákolenníky ztrvanlivej
akvalitnej umelej kože
sú ideálne na väšinu
prác, vrátane tých na
bežných stavbách, na
nerovných povrchoch
apri kladení kobercov,
dlaždíc, podlahových
krytín apod.

Automatická ohybnos
nákolenníkov
spolonosti Makita
zaruuje pohodlie,
takže vám poas práce
nebude ni prekáža.

Priedušná 3D sieovina
poskytuje maximálne
odpruženie poas
celodenného nosenia.

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Nákolenníky sa ahko
prispôsobia rôznym
vekostiam nôh. Zaruujú
maximálne pohodlie pri
kaaní.

Jedna vekos. Remene
sú vyrobené zpružného
pásu so suchým zipsom
aahko sa prispôsobia
vašej vekosti.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Na remeoch
vyrobených
zpružného pásu
je nápadné logo
spolonosti Makita.

L
metrické

britské

H

210 mm

8 ¼ in

L

175 mm

6 ¾ in

W

50 mm

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

Technické

2 in

0,18 kg

0,40 lb

-

-

Používaný
vaný

Informácie

Vemi
pohodlná
štruktúra.

Priedušná 3D sieovina.

Zapínací háik asluka.
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Vyrobené ztrvanlivej syntetickej kože agumy.

Jedna vekos.
Pružné remene
asuchý zips umožnia
ahké prispôsobenie
sa požadovaným
vekostiam.

Nákolenníky na ažké
zaaženie sú navrhnuté
tak, aby vždy poskytovali
maximálnu ochranu.

Puzdrá adržiaky

Špeciálna penová
konštrukcia vtvare
písmena Uso
špeciálnou zónou
komfortu – so 100 %
istým gélom pre vyššiu
stabilitu apohodlie
krytov kolien, ktoré
pomáhajú zníži tlak.

Úvod

P-71978 Gélové nákolenníky na veké zaaženie

Kapsy akufríky

Plastový kryt so
zaujímavým dizajnom na
prednej strane umožní
dlhodobé používanie
vexteriéri.

Gumená úprava sa
ahko prispôsobí
rôznym vekostiam nôh.
Zaruujú maximálne
pohodlie pri kaaní.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Prešívanie je ukryté
vpriehlbine aposkytuje
ochranu pred
poškodením.

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Priedušná 3D sieovina
poskytuje maximálne
odpruženie poas
celodenného nosenia.

W
metrické

britské

H

210 mm

8 ¼ in

L

165 mm

6 ½ in

W

90 mm

kg/lb

3 ½ in

0,49 kg

1,08 lb

-

-

Používaný
va

Obchodné balenia

Technické

Kožené pásy

L

Informácie

Priedušná 3D sieovina.
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Prešívanie je ukryté
vpriehlbine aposkytuje
ochranu pred poškodením.

Plastový kryt umožní dlhodobé
používanie vexteriéri.

Kovové stojany

Vemi silná
štruktúra.

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

Viacnásobné všité
vrstvy polyesteru, peny
ajemnej sieoviny
vo vnútornej asti
poskytujú vášmu
mobilnému telefónnu
zvýšenú ochranu na
stavenisku.

Užitoná karabínka slúži
na zavesenie držiaka
priamo na sluku na
nohaviciach. Dokonale
poslúži vtedy, ke pás
nepoužívate anemôžete
ma na sebe držiak
umiestnený tradiným
spôsobom. alšia
výhoda – držiak môžete
rýchlo odopnú.

Na chlopni sa nachádza
silný zapínací háik
asluka, ktoré zaisujú,
aby bol váš mobilný
telefón bezpene
uložený.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Malý kus modrej kože na
chlopni je prispôsobený
základnému dizajnu.

Pružná sluka na boku
umožuje, aby ste mali
pero vždy poruke.

Je univerzálnym
doplnkom adá sa použi
sväšinou modelov
PDA, fotoaparátov
amobilných telefónov.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

P-71853 Veký držiak na mobilné telefóny, PDA zariadenia, kamery

L
metrické

britské

H

125 mm

5 in

L

75 mm

3 in

W

45 mm

1 ¾ in

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

0,07 kg

0,15 lb

0,12 l

0,03 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Univerzálna vekos
zaruuje použitie
sväšinou PDA,
fotoaparátov alebo
väších mobilných
telefónov.

Bezpený asilný zapínací
háik asluka.
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Pružinový háik slúži na zavesenie
držiaka na sluku na nohaviciach.

Držiak je vhodný na akýkovek montážny pás
spolonosti Makita alebo na bežný opasok.

Úvod

Puzdrá a držiaky

Kapsy a kufríky

Les a záhrada

Kožené pásy

Obchodné balenia

Kovové stojany

7
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Úvod

THB2 Tašky akufríky Modrej kolekcie

Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky
Les azáhrada

Obsah

Informácie

Tašky akufríky THB2 Modrej kolekcie

Stojan na THB2

P-71990
P-72001
P-72017
P-72023
P-72039
P-72045
P-72051
P-72067
P-72073
P-72095

98F162

Stojan na THB2 (pozri stranu 87) ................................1 ks

Kožené pásy
Obchodné balenia

Obsah

Taška na náradie s20-palcovým otvorom ..................2 ks
Otvorený kufrík na náradie ..........................................1 ks
Profesionálny ruksak na náradie sorganizérom..........2 ks
Taška na jedlo ..............................................................2 ks
Obal na náradie srukoväou .......................................5 ks
Univerzálna skrinka .....................................................2 ks
Tuba na náradie ...........................................................2 ks
Profesionálna taška na laptop anáradie .....................2 ks
Kufrík na náradie .........................................................1 ks
Taška do vedra ............................................................5 ks

Informácie

Kovové stojany
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Úvod

P-72073 Kufrík na náradie
Plastová rukovä na
nosenie sprídavnou
kovovou výstužou má
výnimonú pevnos.

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Tento veký kufrík unesie všetko
vaše náradie adoplnky potrebné
na prácu, takže sa nebudete
musie vraca ksvojmu vozidlu.

Je ideálny pre opravárov
rôznych zariadení
alebo pre pracovníkov,
ktorí potrebujú
ma so sebou vea
nástrojov. Navrhnutý
na prenášanie rôznych
bremien. Široké
ahlboké hlavné vrecko
unesie množstvo vecí
aumožuje rýchlu
identi káciu náradia
aahký prístup.

Nitované –výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky
Kufrík sa dá zamknú,
takže predmety budú
vždy vbezpeí.

Predné vrecko
slúži na uloženie
dokumentov apapierov,
vprípade potreby
budú vždy poruke.

Remene na taške
slúžia ako prídavné
spevnenie, ktoré
zaruujú výnimonú
pevnos.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

S nastaviteným ramenným
pásom na vysoké zaaženie
bude zdvíhanie pohodlnejšie.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Hliníkové konce chránia kufrík pred
poškodením azárove udržujú
tvar kufríka, aby vám dobre adlho
slúžil vrôznych podmienkach.

L
metrické

britské

H

265 mm

10 ½ in

L

505 mm

19 ¾ in

W

295 mm

11 ½ in

3,90 kg

8,60 lb

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

32,90 l

7,24 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Tento veký
kufrík unesie
množstvo
náradia
adoplnkov.

Priestranný kufrík na náradie.
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Snastaviteným ramenným pásom na vysoké
zaaženie bude zdvíhanie pohodlnejšie.

Úvod

P-72001 Otvorený kufrík na náradie
Otvor umožuje rýchle
uloženie náradia. Hlboké
vrecká na množstvo
príchytiek.

Puzdrá adržiaky

Oceová rukovä na
vysoké zaaženie
sergonomickým tvarom
rúky vyrobenej z peny,
vaka ktorej bude
zdvíhanie bezpené
apohodlné.

Vnútorné vrecká na
náradie umožnia
prehadné usporiadanie
vkufríku.

Spevnené boné asti
poskytujú maximálnu
ochranu náradia.

Kapsy akufríky

Vrecko na boku
spružným pásom
ochráni malé nástroje
apríchytky pred
vypadnutím azaistí ich
bezpené uskladnenie.

Nitované na kritických
miestach, výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Obd žniková podpera
udrží kufrík vstabilnej
zvislej polohe, ím
sa zabráni vysypaniu
výstroja.

Plastové dno na
maximálnu ochranu
náradia.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

W

metrické

britské

H

335 mm

13 ¼ in

L

450 mm

17 ¾ in

W

285 mm

11 ¼ in

2,30 kg

5,07 lb

kg/lb

Kožené pásy

L

5,76 gal
Obsah nezahrnutý
Ob

Technické

Používaný
vaný

Informácie
Vemi stabilný
tvar vaka
plastovému dnu
aobd žnikovému
tvaru.
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Vrecká na boku kufríka na náradie.

Kovové stojany

Vnútorné vrecká na náradie.

Obchodné balenia

26,20 l

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

Kožené rukoväti na
maximálne pohodlie pri
prenášaní.

Široký otvor so zipsom
umožuje jednoduchý
prístup knáradiu zo
stredného vrecka.

Vnútorné vrecko na
hlavnej asti slúži na
uloženie dokumentov
apapierov, vprípade
potreby budú vždy
poruke.

Vnútorné vrecká na
náradie umožujú rýchle
hadanie ajednoduché
vyberanie náradia.
Vtaške už nebude
neporiadok.
Vrecko na prednej asti
umožuje jednoduchý
prístup kmenším
nástrojom alebo bežným
predmetom.

Snastaviteným
ramenným pásom na
vysoké zaaženie bude
zdvíhanie pohodlnejšie.
Kovové háiky na
koncoch umožnia
pás ahko odopnú
vprípade, že nebude
potrebný.

Vonkajšie remene
na taške slúžia ako
prídavné spevnenie,
ktoré zaruujú
maximálnu pevnos.

Pevný plastový poah
odolný voi vode vo
vnútornej asti slúži
na spevnenie dna
aposkytuje maximálnu
ochranu náradia.

Ramenná podložka
uahí nosenie tašky
vprípade, že je úplne
plná.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie
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Používaný nástroj
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nf

Kožené pásy
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Les azáhrada

P-71990 Taška na náradie s20-palcovým otvorom

L
metrické

britské

H

290 mm

11 ½ in

L

520 mm

20 ½ in

W

250 mm

9 ¾ in

1,82 kg

4,01 lb

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

25,00 l

5,50 gal
Obsah nezahrnutý
Obsa

Technické

Používaný
vaný

Informácie
Kožené
rukoväti na
maximálne
pohodlie.

Unesie množstvo náradia
aelektrických prístrojov.
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Taška na náradie sotvorom svekým
vnútorným priestorom.

Vonkajšie vrecká na bonej
strane.

Tento obal na náradie/
doplnky je navrhnutý na
uloženie malého náradia
aprístrojov, ktoré sa
môžu ahko strati na
spodku tašky.

Úvod

P-72039 Obal na náradie srukoväou
Ergonomická rukovä
vyrobená zgumy
umožní pohodlnejšie
prenášanie.

Puzdrá adržiaky

Chlopa vnútri krytu
zjemného materiálu
chráni náradie pred
vypadnutím.

Predné vrecko
umožuje jednoduchý
prístup kmenšiemu
náradiu alebo kasto
používaným kusom.

Obal na náradie s3
oddeleniami sa ahko
otvára vaka sponám
srýchlym odopínaním na
dvoch remeoch.

Kapsy akufríky

Dva rady vreciek
rozliných vekostí
sú univerzálne, takže
umožujú uloženie
množstva náradia.

Pružný zaisovací
pás vnútri obalu
chráni náradie pred
vypadnutím aposkytuje
mu bezpené uloženie.

Pomocou plastových
regulátorov ahko
nastavíte d žku remeov.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

metrické

britské

H

195 mm

7 ¾ in

L

350 mm

13 ¾ in

W
kg/lb

Kožené pásy

W

L

85 mm

3 ¼ in
1,72 lb

2,20 l

0,48 gal
Obsah nezahrnutý
Obs

Technické

Používaný
va

Informácie

Dva rady vreciek rozliných vekostí vo
vnútornej asti.
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Chlopa vo vnútri, ktorá
zabráni vypadnutiu náradia.

Pružný zaisovací pás na
náradie.

Kovové stojany

Obal na náradie
s3 oddeleniami
sergonomickou
rukoväou.

Obchodné balenia

0,78 kg

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

P-72017 Profesionálny ruksak na náradie sorganizérom
Ruksak je vynikajúcou
alternatívou klasickej
tašky na náradie.
Svekým priestorom
aochranou na základné
runé náradie, prístroje
adoplnky.

Gumená rukovä
umožuje jednoduché
nastavenie, ahké
prenášanie aj bez
nosenia na chrbte.

Hlavné oddelenie na uloženie
objemného náradia. Vnútorné
vrecká umožujú rýchle
hadanie ajednoduché
vyberanie náradia. Široký
dvojitý otvor so zipsom
umožuje jednoduchý prístup
knáradiu zhlavného vrecka.
Dva sahovae pre vaše
pohodlie.

Kovový háik slúži na
zavesenie kúov ainých
malých predmetov,
takže vprípade potreby
ich budete ma poruke.
Tvarovaná,
pevná zadná
as je vyrobená
z3D sieoviny,
o prispieva
kmaximálnemu
pohodliu.

Vrecko na prednej asti
umožuje jednoduchý
prístup kmenším
nástrojom alebo kasto
používaným pomôckam.

Vrecká na bokoch
spružným pásom sú
vyrobené zo sieoviny
aochránia malé nástroje
apríchytky pred
vypadnutím azaistia ich
bezpené uskladnenie.

¼

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Spevnené gumené spodné
asti poskytujú náradiu
maximálnu ochranu.

Plastový organizér je
oddelený od spodného
vrecka. Mnoho oddelení
na malé predmety, ktoré
môžete usporiada
poda potreby! Vrecko
so zipsom na rýchle
ajednoduché otváranie.

L
metrické

britské

H

410 mm

16 ¼ in

L

295 mm

11 ½ in

W

240 mm

9 ½ in

1,73 kg

3,81 lb

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

19,60 l

4,31 gal
nezahrnutý
Obsah n

Technické

Používaný
va

Informácie

Ruksak je
vynikajúcou
alternatívou
klasickej
tašky na
náradie.

Ruksak pre profesionálov
svekou kapacitou.

Tvarovaná, pevná zadná as je vyrobená z3D
sieoviny, o prispieva kmaximálnemu pohodliu.
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Poas lezenia alternatíva
klasickej tašky na náradie.

Vrecko je na prednej asti –
náradie budete ma vprípade
potreby vždy poruke. Zips
zaruuje bezpené uloženie
nástrojov.

Úvod

P-72067 Profesionálna taška na laptop anáradie
Ergonomický tvar
rukoväti zgumy umožní
nenároné zdvíhanie.

Puzdrá adržiaky

Na zadnej asti tašky je as
na náradie sdvoma radmi
vreciek rozlinej vekosti,
svreckom na plastový
organizér asalším
plochým vreckom na
dokumenty vdolnej asti .

Navrhnutý pre
technických pracovníkov.
Taška na laptop amalé
náradie vjednom.
Návšteva zákazníka
selegantnou avkusnou
taškou.

Vstrednej asti nájdete
vrecko na laptop, ktoré sa
môže zatvori pomocou
pružného pásu sháikom
aslukou, ako aj dve
menšie vrecká na nabíjaku
amyš.

Elegantný dizajn,
takže taška sa dá
používa ako bežná
tašku na laptop
alebo dokonca
ako malá príruná
batožina.

Snastaviteným
ramenným pásom na
vysoké zaaženie bude
zdvíhanie pohodlnejšie.

Pohodlná, vystlaná ramenná
podložka uahí nosenie tašky
vprípade, že je plná.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Kapsy akufríky

Vnútorné vrecko je
urené na uloženie 5
kompaktných diskov. Je
vom aj držiak na pero
amobilný telefón.

W

metrické

britské

H

340 mm

13 ½ in

L

410 mm

16 ¼ in

W

225 mm

8 ¾ in

1,73 kg

3,81 lb

kg/lb

Kožené pásy

L

4,62 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Informácie

Vrecká na CD, mobilný telefón,
gulikové perá.

Vrecko so zipsom na prednej
strane.
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Vrecko na laptop.

Kovové stojany

Boná strana svýplou
svýplou.

Obchodné balenia

21,00 l

Úvod

P-72045 Univerzálna skrinka
Ergonomický dizajn je
prispôsobený tvaru tela.

Puzdrá adržiaky

Polyesterová rukovä
umožní jednoduchšie
nosenie.

Taška je univerzálna
smnožstvom vreciek
vrozliných vekostiach.
Príchytka na meracie
pásmo udrží každé
stavbárske meracie
pásmo sd žkou od
3 do 10 metrov.

Otvor umožuje rýchle
hadanie náradia. Široké
hlavné vrecko unesie
množstvo náradia.

Vonkajšie vrecká
na taške umožujú
jednoduchý prístup
kvšetkým uloženým
predmetom.

Retiazka sháikom
na izolanú pásku.

Pevný plastový poah
odolný voi vode vo
vnútornej asti slúži
na spevnenie dna
aposkytuje maximálnu
ochranu náradia.
Dá sa odstráni
aahko vyisti.

Snastaviteným ramenným
pásom bude zdvíhanie
pohodlnejšie. Kovové
háiky na koncoch umožnia
odopnutie pásu vprípade,
že ho nebudete potrebova.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Kapsy akufríky

Špeciálne drôty na
kapse udržujú jedinený
tvar. Drôty môžete
ohnú aprispôsobi
tvar tašky svojmu telu.

L
metrické
220 mm

8 ¾ in

L

290 mm

11 ½ in

kg/lb

Obchodné balenia

britské

H

W

Kovové stojany

W

185 mm

7 ¼ in

0,95 kg

2,09 lb

6,10 l

1,34 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Vonkajšie
vrecká.
Ramenný popruh sgumenou
ramennou podložkou.
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Vnútorné vrecká.

Ideálne na uloženie
dlhého náradia.

Úvod

P-72051 Tuba na náradie
Plastová prenosová rukovä je
jednoduchým alternatívnym riešením na
nosenie tašky na pleci. Prídavná kovová
výstuž svýnimonou pevnosou.

Dlhé vnútorné vrecko
vhlavnej asti.

Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

Kovový spodok
spevuje spodnú as
aposkytuje ochranu
pred mokrou podlahou.

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Pohodlná gumená
ramenná podložka uahí
nosenie plnej tašky.

Les azáhrada

Snastaviteným
ramenným pásom na
vysoké zaaženie bude
zdvíhanie pohodlnejšie.

Namiesto kovových
zámkov sú kožené
uzatváracie remene,
pomocou ktorých
môžete tašku prispôsobi
dlhšiemu náradiu, aby
nevynievalo ztašky.

W

metrické

britské

H

185 mm

7 ¼ in

L

515 mm

20 ¼ in

W
kg/lb

Kožené pásy

L

170 mm

6 ¾ in

1,51 kg

3,33 lb
2,49 gal
nezahrnutý
Obsah ne

Technické

Informácie

Ideálne pre inštalatérov ana dlhé náradie.
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Dlhé, prenievajúce náradie upevníte
pomocou kožených uzatváracích remeov.

Vaka svojej d žke sa stane
pomôckou každého inštalatéra.

Kovové stojany

Ramenný popruh
sgumenou podložkou.

P
Po
Používaný
užívva

Obchodné balenia

11,30 l

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

HI-VIS úprava vesty
je výrazná, takže vás
bude vidie aj vtme.

Vnútorná as je podšitá
3D sieovinou, ktorá
poskytuje príjemnú
mäkkos. Sieové okienko
na zadnej strane chráni
pred potením. Vzduch
vnej neustále prúdi.

Malé vrecko so zipsom
na cenné predmety.

Univerzálna vekos so štyrmi
nastavovacími rememi
na bokoch. Plastovými
sponami môžete nastavi
požadovanú vekos vesty.

Spona karabínky vnútri
slúži na zavesenie
kúov ainých malých
predmetov, aby ste ich
pri práci mali poruke.

Priehadné okienko na
uloženie identi kanej
karty alebo vizitky.

Otvory až na 8 skrutkovaov
rôznych vekostí alebo
na iné tenké nástroje.

Množstvo užitoných
vreciek na malé nástroje,
mobilný telefón, perá.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
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Kožené pásy
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P-72089 Pracovná vesta

L
metrické

britské

H

640 mm

25 ¼ in

L

500 mm

19 ¾ in

W

-

0,74 kg

1,63 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Informácie

Kovové stojany

Obchodné balenia

kg/lb

-

Okienko zo sieoviny na zadnej
strane zabezpeí vetranie.
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Nastavovacie remene
na boných stranách.

Úvod

P-72095 Taška do vedra

HI-VIS úprava skrinky je
výrazná.

Množstvo rozliných
vreciek, vaka
ktorým je toto vrecko
univerzálne, umožuje
ahký prístup krôznym
nástrojom alebo iným
asto používaným
predmetom.

Vyrobené zjemného
600D polyesteru.
Vemi jednoduché
istenie.

Kapsy akufríky

Otvor umožuje rýchle
uloženie náradia. Široká
skrinka na uloženie
množstva vreciek
rozliných vekostí.
10 vonkajších a8
vnútorných vreciek.

Puzdrá adržiaky

Jedna univerzálna vekos
vhodná na rozliné rozmery
atvary blokov. Má dva
postranné nastavovacie
remene, plastovými sponami
jednoducho prispôsobíte
skrinku kvekosti blokov.

Vedro nie je súasou
dodávky.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf
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Technické informácie Pou
Po
Používaný
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Kožené pásy

L
metrické

britské

H

320 mm

12 ½ in

L

470 mm

18 ½ in

W
kg/lb

-

0,38 kg

0,84 lb

2,60 l

0,57 gal

Použ
Po
Používaný
užív
ívva

Vedro nie je súasou
dodávky.
Obsah nezahrnutý

Informácie
Informác

Univerzálna vekos na rôzne rozmery
vedier.
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Vybavené dvoma
nastavovacími rememi na
bokoch.

Otvor umožuje rýchle
uloženie náradia.

Kovové stojany

18 vreciek na
vaše náradie
adoplnky.

Obchodné balenia

Technické

-

Úvod

P-72023 Taška na jedlo

Hliníková fólia vnútri
zabezpeuje tepelnú
ochranu. Podšívka
sa ahko istí.

Puzdrá adržiaky

Ergonomická gumená
rukovä umožní
pohodlnejšie dvíhanie.

Vyrobené z600D
polyesteru. HI-VIS
úprava tašky na
jedlo je výrazná.

Kapsy akufríky

Viditené logo
spolonosti Makita je
na prednej strane.

Dvojité sahovae
umožujú ahký
prístup. Taška má
vemi kvalitný zips.

Technické informácie
formácie Používaný
ou
užívaný

Informácie
In
nfor
ormá
mácie

Technické
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nf

Kožené pásy
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Les azáhrada

Vrecko na prednej
strane je zo sieoviny
aumožuje
rýchly prístup.

L
metrické
230 mm

9 in

L

280 mm

11 in

kg/lb

Obchodné balenia

britské

H

W

Kovové stojany

W

170 mm

6 ¾ in

0,36 kg

0,79 lb

7,50 l

1,65 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie
Vrecko na
prednej
strane
je zo
sieoviny.

Dvojité sahovae.

Hliníková fólia vnútri zabezpeuje tepelnú
ochranu audrží vaše nápoje dlho teplé.
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Les azáhrada Modrej kolekcie

Úvod

THB7

Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky
Les azáhrada

Obsah

Informácie

THB7 Les azáhrada Modrej kolekcie
P-72104

Stojan na THB7
98F161

Stojan na THB7 (pozri stranu 89) ..............................1 ks

Obchodné balenia

Obsah

Pás srýchlym odopínaním ........................................5 ks
Držiak na mobilný telefón apero ...............................5 ks
Taška na jedlo............................................................2 ks

Kožené pásy

P-72110
P-72126
P-72132
P-72148
P-72154
P-72160
P-72176
P-72182
P-72198
P-71803

P-71825
P-71847
P-72023

Držiak na záhradnícke nožnice
askladaciu záhradnícku pílu .....................................5 ks
Viacúelový záhradný držiak .....................................5 ks
Držiak na posuvné meradlo asekeru ........................5 ks
Držiak na reazovú pílu alesnícke náradie ................4 ks
Termoska sdržiakom ................................................3 ks
Univerzálna lesnícka azáhradnícka kapsa ................4 ks
Profesionálna kapsa na lesnícke náradie ..................4 ks
Traky ..........................................................................5 ks
Profesionálny držiak na záhradnícke nožnice ...........3 ks
Termo hrnek znehrdzavejúcej ocele so slukou .....3 ks
Kožený pás „ ažká váha“ ..........................................5 ks

Informácie

Kovové stojany
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Úvod

P-72154 Univerzálna lesnícka azáhradnícka kapsa

Puzdrá adržiaky

Kapsa je vhodná na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Má kožené vnútro na
miestach svysokým
opotrebovaním, ktoré
je odolné voi zodratiu
apoškodeniu skrutkami,
klincami aostrými
príchytkami.

Ideálne umiestnené otvorené
ahlboké vrecká unesú množstvo
príchytiek, umožujú rýchle
hadanie náradia sjednoduchým
prístupom.

Výnimonú pevnos
zaruujú pozinkované
vrchné aspodné
podložky.

Otvor na nôž zpravej
kože slúži na uloženie
akýchkovek bežných
úžitkových nožov, takže
vprípade potreby budú
vždy poruke.

Prídavná kožená vrstva
na miestach svysokým
opotrebovaním
zabezpeí odolnos voi
zodratiu aroztrhnutiu.

Univerzálne otvory sú
vyrobené zpravej kože.
Ideálne na kliešte ainé
náradie.

Držiak kovového náradia
sbonými pružinovými
ramenami je pohyblivý,
aby sekeru alebo posuvné
meradlo anáradie udržal
vo vhodnej polohe. Nové
riešenie držiaka umožuje
zavesi náradie bez
vizuálnej kontroly.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Kapsy akufríky

Gumené pásy sú prišité
na zadnú as hlavného
vrecka aumožujú
usporiada náradie na
správnych miestach.
Ideálne na kliny.

L
metrické

britské

H

275 mm

10 ¾ in

L

225 mm

8 ¾ in

W

105 mm

4 ¼ in

0,49 kg

1,08 lb

1,30 l

0,29 gal

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Lesnícky
výstroj.

Výstroj pre staviteov
plotov aohrád.
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Univerzálna kapsa na použitie vlese.

Univerzálna kapsa je ideálna pre
staviteov plotov aohrád.

Remene sú vyrobené
zpolypropylénovej pásky
snastavitenou vekosou,
takže sa ahko prispôsobia
vašim požiadavkám.
Prídavné spony srýchlym
odopínaním zplastu
umožujú jednoduché
odopnutie remeov
vprípade, ak ich
nepotrebujete.

Puzdrá adržiaky

Sluky slúžia na
zavesenie na pás na
náradie spolonosti
Makita alebo na bežný
opasok, kde sa môže
držiak nosi tradiným
spôsobom.

Vrecko na prednej asti
umožuje ahký prístup
kmenším nástrojom
alebo predmetom.
Ideálny na brúsny
kame. Vrecko má
podšívku zpolyesterovej
tkaniny potiahnutej PVC
pre dlhšiu životnos.

Kapsy akufríky

Podšívka zpolyesterovej
tkaniny potiahnutej PVC
je trvanlivejšia achráni
držiak pred poškodením
važkých podmienkach
poas práce
vzáhradách. Navyše sa
táto tkanina pri rozrezaní
alej netrhá.

Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Vyrobený zo silných
atrvanlivých 35 mm širokých
pružných gumených remeov,
ktoré sa jednoducho navleú.
Univerzálna vekos vaka
nastavitenému silnému
suchému zipsu, ktorý je prišitý
na jednotlivé remene.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
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Technické informácie Pou
Po
Používaný
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Úvod

P-72182 Profesionálny držiak na záhradnícke nožnice

W

metrické

britské

H

370 mm

14 ½ in

L

160 mm

6 ¼ in

W

95 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

3 ¾ in
0,82 lb

0,60 l

0,13 gal
Obsah nezahrnutý

Technické
Tech
Te
chni
nick
c é

Po
Používaný
ouž
užíív
íva

Informácie

Vrecko na brúsny kame.

Gumené remene slúžia na
pripevnenie vrecka na nohu.
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Vemi praktické napriek
svojej vekosti.

Kovové stojany

Nastavitené
aodstránitené
remene na opasok so
slukami.

Obchodné balenia

0,37 kg

Úvod

P-72104 Držiak na záhradnícke nožnice askladaciu záhradnícku pílu

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Puzdrá adržiaky

Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Špeciálny tvar je
univerzálny, je vhodný
na záhradnícke
nožnice ina skladaciu
záhradnícku pílu.

Kapsy akufríky

Prídavná kožená
vrstva na miestach so
silným opotrebovaním
zabezpeí odolnos voi
zodratiu aroztrhnutiu.

Vyrobený
z1680-denierového
polyesteru
spolyetylénovou
podložkou. Vemi
jednoduché istenie.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
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Kožené pásy

H

Les azáhrada

HI-VIS úprava držiaka je
výrazná, takže vás bude
vidie aj vtme.

L
metrické

britské

H

270 mm

10 ½ in

L

130 mm

5 ¼ in

W

55 mm

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

2 ¼ in

0,10 kg

0,22 lb

0,20 l

0,04 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
vaný

Informácie

Okraje sú zkože
aodolávajú vysokému
opotrebovaniu.

Držiak je vhodný na akýkovek montážny pás
spolonosti Makita alebo na bežný opasok.

62

Špeciálny ergonomický
dizajn.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Puzdrá adržiaky

Viacúelový – suniverzálnymi
vreckami vdvoch vekostiach.
Unesie väšinu zo základného
náradia, ktoré sa používa
vsadoch, záhradách alebo
viniciach.

Štyri ideálne umiestnené
otvorené vrecká
umožujú rýchle
umiestnenie náradia
ajeho jednoduché
použitie.

Nitované – výnimoná
pevnos vaka
pozinkovaným vrchným
aspodným podložkám.

Kapsy akufríky

Vaka komplexnej
prednej asti slogom
je možné náradie uloži
pod neho.

Prídavná kožená vrstva
na miestach svysokým
opotrebovaním
zabezpeí odolnos voi
zodratiu aroztrhnutiu.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Úvod

P-72110 Viacúelový záhradný držiak

W

metrické

britské

H

245 mm

9 ¾ in

L

190 mm

7 ½ in

W

80 mm

kg/lb

Kožené pásy

L

3 ¼ in
0,44 lb

0,60 l

0,13 gal
Obsah nezahrnutý

Technické
chnické

Použív
Používaný
va

Informácie
Infor

Viacúelový – suniverzálnymi vreckami
vdvoch vekostiach.
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Užitoný pri všetkých
prácach vzáhrade.

Viditené logo spolonosti Makita
na prednej strane držiaka.

Kovové stojany

Komplexná
predná as.

Obchodné balenia

0,20 kg

Úvod

P-72126 Držiak na posuvné meradlo asekeru

Malý kus modrého
materiálu je prispôsobený
základnému dizajnu.

Puzdrá adržiaky

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Držiak sekery
aposuvného meradla
sbonými pružinovými
ramenami je pohyblivý,
aby náradie udržal
vo vhodnej polohe.
Nové riešenie držiaka
umožuje zavesi náradie
bez vizuálnej kontroly.

Vyrobený
z1680-denierového
polyesteru
spolyetylénovou
podložkou. Vemi
jednoduché istenie.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Kapsy akufríky

HI-VIS úprava držiaka
je výrazná, takže je
viditená aj vtme.

L
metrické

britské

H

170 mm

6 ¾ in

L

120 mm

4 ¾ in

W

65 mm

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

W

2 ½ in

0,12 kg

0,26 lb

-

Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
va

Informácie

Držiak sekery akovový držiak posuvného
meradla sbonými pružinovými ramenami.

Pohyblivý držiak sbonými
pružinovými ramenami.
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Sekera zvisle visí vaka
pohyblivému kovovému držiaku.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Univerzálny držiak je
ideálny na väšinu
nástrojov.

na bežný

Úvod

P-72132 Držiak na reazovú pílu alesnícke náradie

uje rýchly

Puzdrá adržiaky

Pružný reme udrží
tenké náradie bezpene
avo zvislej polohe, atak
zabráni vypadnutiu.

bráni

e
Nitované – výnimonú
pevnos zaruujú
pozinkované vrchné
aspodné podložky.

Vaka trom vreckám je
táto kapsa univerzálna.
Otvor na držiaku
umožuje rýchly prístup
knáradiu potrebnému
pri práci.

Kapsy akufríky

Prídavná kožená
vrstva na miestach
trenia pomáha zabráni
opotrebovaniu
aroztrhnutiu.

Držiak sekery
aposuvného meradla
sbonými pružinovými
ramenami je pohyblivý,
aby náradie udržal vo
vhodnej polohe.
Nové riešenie umožuje
zasunú náradie bez
vizuálnej kontroly.

HI-VIS úprava držiaka
je výrazná, takže je
viditená aj vtme.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

IInformácie
nf

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

W

metrické

britské

H

280 mm

11 in

L

115 mm

4 ½ in

W
kg/lb

Kožené pásy

L

70 mm

2 ¾ in
0,55 lb

0,25 l

0,05 gal
Obsah nezahrnutý

Technické

Používaný
Použív
va

Informácie

Pružný pá
pás udrží náradie na správnom mieste.
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Kovový držiak je pohyblivý, aby
udržal náradie vo vhodnej polohe.

Vaka trom vreckám je táto kapsa
skutone univerzálna.

Kovové stojany

Kovový
držiak je
pohyblivý,
aby udržal
náradie vo
vhodnej
polohe.

Obchodné balenia

0,25 kg

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

P-72160 Profesionálna kapsa na lesnícke náradie

Vrecko na súpravu prvej
pomoci.
Je plochá, aby bezpene
udržala výstroj. Ak
budete nosi túto kapsu
na opasku, budete ma
zdravotnícke predmety
vždy poruke. (Bez
súpravy prvej pomoci)

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Otvorené vrecká na dva
kliny. Vprípade potreby
je vždy poruke.

Prídavný gombík na
chlopni zaruuje vyššiu
ochranu.

Dve vrecká zpolyesteru
na znakovacie perá.
Otvor umožuje rýchly
prístup.

Nitovaný silný reme
zkože sdvoma
kovovými prstencami,
ktoré slúžia na zavesenie
lesníckeho meracieho
pásma.
Podšívka zpolyesterovej
tkaniny, potiahnutej
PVC, poskytuje vyššiu
pevnos achráni kapsu
pred poškodením
važkých podmienkach
poas práce vlese.
Navyše sa táto tkanina
pri rozrezaní alej
netrhá.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Tri držiaky zpravej kože
umožujú praktické
uloženie. Reazová píla
bude vždy poruke.

L
metrické
240 mm

9 ½ in

L

340 mm

13 ½ in

kg/lb

Obchodné balenia

britské

H

W

Kovové stojany

W

90 mm

3 ½ in

0,40 kg

0,88 lb

0,35 l

0,08 gal
Obsah nezahrnutý

Technické
ic
cké

Používaný
Použív
va

Info
Informácie

Boný
pohad na
profesionálnu
kapsu na
lesnícke
náradie.

Dva kovové prstence slúžia na zavesenie
meracieho pásma.
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Kapsa na náradie má vrecko schlopou na
uloženie súpravy prvej pomoci.

Úvod

P-72176 Traky
Navrhnuté na
prenášanie váhy
zpásu na plecia.

Oceové zapínacie
spony na veké
zaaženie.

Kapsy akufríky

Jedna vekos. Remene
sdvoma kovovými
sponami umožujú
rýchle prispôsobenie
d žky kvášmu telu.

Puzdrá adržiaky

Vyrobené zo silnej
atrvanlivej 50 mm
širokej pružnej gumy.
Vaka ervenej farbe
anápadnému logu
spolonosti Makita sú
viditené aj vlese.

Jemná vystlaná podložka
je vyrobená zkože avaka
nej je nosenie pohodlnejšie.
Sviditeným logom
spolonosti Makita.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

H
L
W
kg/lb

L

metrické

britské

universal

universal

50 mm

2 in

-

-

0,23 kg

0,51 lb

-

-

Používaný
vaný

Obchodné balenia

Technické

L

Kožené pásy

L

Informácie

Oceové zapínacie spony
na veké zaaženie.
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Vaka ervenej farbe anápadnému logu
spolonosti Makita sú viditené aj vlese.

Kovové stojany

Vyrobené z50 mm
širokej pružnej gumy.

Úvod

P-72198 Termo hrnek znehrdzavejúcej ocele so slukou

Puzdrá adržiaky

Hrnek má skrutkový
vrchnák, ktorý zaruuje
vyššiu bezpenos.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

Sluka na opasku je
vyrobená zvemi silného
polyesteru – ztakého
istého sú vyrobené aj
kapsy na náradie.

Vyrobený z1680-denierového
polyesteru spolyetylénovou
podložkou. Vemi
jednoduché istenie.

Kapsy akufríky

Na izolovanom
hrneku je vyryté logo
spolonosti Makita, aby
sa rozpoznala znaka
Makita, ke sa hrnek
používa samostatne.

HI-VIS úprava držiaka
je výrazná, takže je
viditená aj vtme.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Izolovaný hrnek
znehrdzavejúcej
ocele udrží nápoje
niekoko hodín horúce
alebo studené.

Obchodné balenia

W

metrické

britské

H

170 mm

6 ¾ in

L

125 mm

5 in

W

95 mm

3 ¾ in

kg/lb

Kovové stojany

L

Technické

0,21 kg

0,46 lb

0,40 l

0,09 gal

Používaný
va

Vyrobené
znehrdzavejúcej
ocele.

Informácie

Skrutkový vrchnák pre
vyššiu bezpenos.

Sluka na pás na
bonej strane.
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Izolovaný hrnek znehrdzavejúcej ocele
na použitie poas práce vzáhrade.

Izolovaný hrnek znehrdzavejúcej
ocele na použitie poas práce vlese.

Úvod

P-72148 Termoska sdržiakom
Termoska udrží nápoje
horúce alebo studené
niekoko hodín.
Nevyhnutná poas
prác na stavbách.
Vrchnák sa dá použi
ako malý hrnek.

Vyrobený z1680-denierového
polyesteru spolyetylénovou
podložkou. Vemi
jednoduché istenie.

Držiak je vhodný na
akýkovek montážny
pás spolonosti Makita
alebo na bežný opasok.

HI-VIS úprava držiaka
je výrazná, takže je
viditený aj vtme.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Kapsy akufríky

Dizajn atvar držiaka
zaruuje, že sa faša
udrží vo zvislej polohe.

Puzdrá adržiaky

Na termoske je vyryté logo
spolonosti Makita, aby sa dala
rozpozna znaka Makita, ke sa
termoska používa samostatne.

W
britské

215 mm

8 ½ in

L

105 mm

4 ¼ in

W

105 mm

4 ¼ in

0,42 kg

0,93 lb

0,35 l

0,08 gal

Technické

Používaný
va

Obchodné balenia

metrické
H

kg/lb

Kožené pásy

L

Informácie

Termoska poskytne horúce nápoje
poas chladných dní.

69

Pri prácach vzáhrade poas horúcich dní udrží
termoska nápoje studené niekoko hodín.

Kovové stojany

Termoska
sdržiakom.

5

Kovové stojany

Obchodné balenia

Kožené pásy

Les a záhrada

Kapsy a kufríky

Puzdrá a držiaky

Úvod

Úvod

Kožené pásy
Obsah:

P-72213

Kožený pás ierny L ..........................................................................strana 73

P-72229

Kožený pás hnedý M ........................................................................strana 74

P-72235

Kožený pás hnedý L..........................................................................strana 75

Obsah

Informácie

THB15 Kožené pásy držiakov náradia
P-72207
P-72213
P-72229
P-72235

Kožený pás ierny M ...................................................3 ks
Kožený pás ierny L ....................................................3 ks
Kožený pás hnedý M ...................................................3 ks
Kožený pás hnedý L ....................................................3 ks

Kožené pásy

Stojan na THB15
98F164

Stojan na THB15 (pozri stranu 92) ..............................1 KS

Kovové stojany

Obsah

Les a záhrada

THB15 Kožené pásy držiakov náradia

Kapsy a kufríky

Kožený pás ierny M.........................................................................strana 72
Puzdrá a držiaky

P-72207

Informácie

Obchodné balenia

71

Úvod

P-72207 Kožený pás ierny M
Presné ukonenia.

Vhodný na vekos
pása 79,5 – 96,5 cm.

Moderný vzhad
opotrebovanej spony.

Kovové logo spolonosti
Makita vytlaené na
sluke pásu.

Ideálny nielen na
prácu, ale aj na bežné
nosenie. Svyrytým
logom spolonosti
Makita na sluke.

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Je vyrobený zjedného tvrdého
kusu kože s8dierkami, aby
sa dal lepšie prispôsobi
na vašu vekos.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Ak potrebujete kratšiu
d žku, opasok sa dá
nastavi jednoduchým
odskrutkovaním skrutky.

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Vyrobené zvysoko
kvalitnej kože svláknitou
štruktúrou asefektným
ukonením.

L
metrické
38 mm

1 ½ in

L

1130 mm

44 ½ in

W

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

britské

H

Technické

-

-

0,20 kg

0,44 lb

-

-

Používaný
va

Informácie

Vyrobený zvysoko
kvalitnej pravej kože.

P-72419 (strana 81)
Logo spolonosti Makita na
kovovej sluke pásu.

72

Moderný vzhad opotrebovanej spony.

Presné ukonenia.

Je vyrobený zjedného
tvrdého kusu kože
s10 dierkami, aby sa
dal lepšie prispôsobi
na vašu vekos.

Úvod

P-72213 Kožený pás ierny L
Vhodný na vekos
pása 94 – 117 cm.

Ideálny nielen na prácu,
ale aj na bežné nosenie.

Puzdrá adržiaky

Ak potrebujete kratšiu
d žku, opasok sa dá
nastavi jednoduchým
odskrutkovaním skrutky.

Kovové logo spolonosti
Makita vytlaené
na sluke pásu.
Moderný vzhad
opotrebovanej spony.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Kapsy akufríky

Vyrobené zvysoko
kvalitnej kože svláknitou
štruktúrou asefektným
ukonením.

Kožené pásy

L
metrické

britské

H

38 mm

1 ½ in

L

1330 mm

52 ¼ in

W
kg/lb

0,51 lb

-

-

Používaný
va

Obchodné balenia

Technické

0,23 kg

Informácie

Logo spolonosti Makita na
kovovej sluke pásu.

73

Vyrobený zvysoko kvalitnej pravej kože.

Kovové stojany

P-72419 (strana 81)

Úvod

P-72229 Kožený pás hnedý M
Presné ukonenia.

Vhodný na vekos
pása 79,5 – 96,5 cm.

Ideálny nielen na
prácu, ale aj na bežné
nosenie. Svyrytým
logom spolonosti
Makita na sluke.

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Je vyrobený zjedného tvrdého
kusu kože s8 dierkami, aby sa dal
lepšie prispôsobi na vašu vekos.

Ak potrebujete kratšiu
d žku, opasok sa dá
nastavi jednoduchým
odskrutkovaním skrutky.

Kovové logo
spolonosti Makita
vytlaené na sluke
pásu. Moderný vzhad
opotrebovanej spony.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Vyrobené zvysoko
kvalitnej kože svláknitou
štruktúrou asefektným
ukonením.

L
metrické
38 mm

1 ½ in

L

1130 mm

44 ½ in

W

Obchodné balenia

kg/lb

Kovové stojany

britské

H

Technické

-

-

0,20 kg

0,44 lb

-

-

Používaný
va

Informácie

Opasok si môžete
skráti.

P-72419 (strana 81)
Logo spolonosti Makita na
kovovej sluke pásu.

74

Moderný vzhad opotrebovanej spony.

Je vyrobený zjedného tvrdého
kusu kože s10 dierkami, aby sa
dal lepšie prispôsobi na vašu
vekos.

Presné ukonenia.

Úvod

P-72235 Kožený pás hnedý L
Ideálny nielen na
prácu, ale aj na bežné
nosenie. Svyrytým
logom spolonosti
Makita na sluke.

Vhodný na vekos pása
79,5 – 96,5 cm.

Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

Moderný vzhad
opotrebovanej spony.

Vyrobené zvysoko
kvalitnej pravej
kože sefektným
ukonením.

Technické

Používaný nástroj

IInformácie
nf

H

Inf
Informácie

Les azáhrada

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Ak potrebujete kratšiu
d žku, opasok sa dá
nastavi jednoduchým
odskrutkovaním skrutky.

Kovové logo
spolonosti Makita
vytlaené na sluke
pásu.

Kožené pásy

L
metrické

britské

H

38 mm

1 ½ in

L

1330 mm

52 ¼ in

W
kg/lb

-

-

Používaný
va

Informácie

P-72419 (strana 81)
Vyrobený zvysoko kvalitnej pravej kože.

75

Logo spolonosti Makita na kovovej
sluke pásu.

Kovové stojany

Moderný
vzhad
opotrebovanej
spony.

0,51 lb

Obchodné balenia

Technické

0,23 kg

Kovové stojany

Obchodné balenia

Kožené pásy

Les a záhrada

Kapsy a kufríky

Puzdrá a držiaky

Úvod

Úvod

Obchodné balenia
Obsah:

P-71875-10

Držiak na kladivo sbonými pružinovými ramenami 10-kusové balenie ....... strana 79

P-72394

Držiak na meracie pásmo 3 – 10 m 5 ks adržiak na kladivo anáradie 4 ks .. strana 79

P-72403

Držiak kladiva sbonými pruž. ramenami 5 ks adržiak na MT apero 7 ks... strana 79

P-71794-13

Univerzálne obojstranné puzdro na vrtáky 13-kusové balenie ....................... strana 80

P-71722-6

Puzdro na vrtáky auniverzálny obojstranný vak 6-kusové balenie ................ strana 81

P-71738-6

Kapsa pre elektrikárov 6-kusové balenie.......................................................... strana 81

P-71750-6

Kapsa s2 vreckami na príchytky 6-kusové balenie......................................... strana 81

P-72419

Kožený pás ierny M 4 ks akožený pás ierny L 4 ks
Kožený pás hnedý M 4 ks akožený pás hnedý L 4 ks.................................... strana 81

Kožené pásy

Držiak na mobilný telefón apero 14-kusové balenie ....................................... strana 79

Les azáhrada

P-71847-14

Kapsy akufríky

Pomôcka pre elektrikárov 6 ks adržiak na mobilný telefón apero 7 ks......... strana 78
Puzdrá adržiaky

P-72388

Obchodné balenia
Kovové stojany

77

Úvod

P-72388 Pomôcka pre elektrikárov 6 ks adržiak na mobilný telefón apero 7 ks

Je vyrobené zkartónu.
Všetky materiály sú
recyklovatené. Šetrné
kživotnému prostrediu.

Jednoduché, ale efektné
vystavenie produktov.
Ideálne riešenie pre
menších distribútorov
atam, kde treba ušetri
miesto.

Produkty sú pripojené
kzávesnému štítku
suniverzálnym euro
otvorom – to umožuje
prenos produktov
na stabilné miesto
vystavenia.

Sotvorenou prednou
asou, ktorá umožuje
lepší prehad ojej
obsahu.

Vo vnútri steny
rozdete škatuu na dve
oddelenia.

Univerzálny jednotný
dizajn balenia pre
všetky vekosti. Všetky
informácie, vrátane ísla
dielu, popisu aiarového
kódu, sa nachádzajú
na nálepke na zadnej
strane balenia.

Dostatone veké až na
14 kusov.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Obsah
O
bsah
b

Technické
ck
ké

Používaný nástroj

Technické
nické

Používaný
Použ
Po
užív
ívan
an
ný

IInformácie
nfformácie

Obsah
O
b
bs

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Dizajn balenia ladí
sdizajnom celého
radu.

L

metrické

britské

H

190 mm

7 ½ in

L

355 mm

14 in

W

275 mm

10 ¾ in

2,80 kg

6,17 lb

kg/lb

Obchodné balenia

W

Technické

Používaný
va

Informácie

P-71881
P-71847

Informácie
Info
In
formácie

Obsah

Pomôcka pre elektrikárov................................................ 6 ks
Držiak na mobilný telefón apero ..................................... 7 ks

O
Obsah

Kovové stojany

x6

x7
Kompaktné kartónové
K
šškatule
katule sa ahko prepravujú.

Univerzálny jednotný dizajn pre všetky vekosti škatú, ktoré
unesú rôzne druhy predmetov.
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Obsah
P-71847

Obsah

Technické
T
ec
Držiak na mobilný telefón apero ............................ 14 ks

Technické informácie

x 14
britské

H

190 mm

7 ½ in

L

355 mm

14 in

W

275 mm

10 ¾ in

1,72 kg

3,79 lb

Puzdrá adržiaky

metrické

kg/lb

Úvod

P-71847-14 Držiak na mobilný telefón apero 14-kusové balenie

P-71875-10 Držiak na kladivo sbonými pružinovými ramenami 10-kusové balenie

P-71875

Obsah

Technické
T
ec
Držiak na kladivo sbonými
pružinovými ramenami ........................................... 10 ks

Technické informácie
britské

H

190 mm

7 ½ in

L

355 mm

14 in

W

275 mm

10 ¾ in

2,00 kg

4,41 lb

x 10

Les azáhrada

metrické

kg/lb

Kapsy akufríky

Obsah

P-72394 Držiak na meracie pásmo 3–10 m 5 ks
Obsah
P-71831
P-71934

Držiak na meracie pásmo 3–10m ........................... 5 ks
Držiak na kladivo anáradie .................................... 4 ks

Technické informácie
metrické

britské

H

190 mm

7 ½ in

L

355 mm

14 in

W

275 mm

10 ¾ in

2,06 kg

4,54 lb

kg/lb

x5
Kožené pásy

Obsah

Technické
T
ec

x4

Obsah
P-71875
P-71847

Obsah

Technické
T
ec
Držiak na kladivo sbonými pružinovými ramenami ..5 ks
Držiak na mobilný telefón apero .................................7 ks

x5

Technické informácie
britské

190 mm

7 ½ in

L

355 mm

14 in

W

275 mm

10 ¾ in

1,80 kg

3,97 lb

x7
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Kovové stojany

metrické
H

kg/lb

Obchodné balenia

P-72403 Držiak na kladivo sbonými pružinovými ramenami 5 ks adržiak na mobilný telefón apero 7 ks

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky

P-71794-13 Univerzálne obojstranné puzdro na vrtáky 13-kusové balenie
Univerzálny jednotný
dizajn balenia pre
všetky vekosti. Všetky
informácie, vrátane ísla
dielu, popisu aiarového
kódu, sa nachádzajú
na nálepke na zadnej
strane balenia.

Vemi jednoducho sa
otvára. Má úžasný
vizuálny úinok na
pultoch obchodov.

Ideálny na 6 káps
alebo na 13 puzdier
na skrutkovae.

Produkty sú pripojené
kzávesnému štítku
suniverzálnym euro
otvorom – to umožuje
prenos produktov na
stále miesto vystavenia.

Dizajn balenia ladí
sdizajnom celého
radu. Vaka nápadným
detailom je viditené aj
zdiaky.

Vekos je prispôsobená
tak, aby uniesla veké
kapsy.

Technické informácie Pou
Po
Používaný
ou

Inf
Informácie

Obsah
O
bsah
b

Technické

Používaný nástroj

Technické

Používaný
Použ
užív
ívan
an
nýý
n

IInformácie
nffor
ormá
or
mác
má
ciie

Obsah
O
b

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Vyrobené zkartónu.
Všetky materiály sú
recyklovatené. Šetrné
kživotnému prostrediu.

L

metrické

britské

H

375 mm

14 ¾ in

L

585 mm

23 in

W

260 mm

10 ¼ in

4,90 kg

10,80 lb

kg/lb

Obchodné balenia

W

Technické

Používaný
va

Informácie

P-71794

Informácie

Obsah

Univerzálne obojstranné puzdro na skrutkovae ............ 13 ks

O
Obsah

Kovové stojany

x 13

Kompaktné kartónové
škatule sa ahko prepravujú.

Univerzálny jednotný dizajn balenia pre všetky vekosti
škatú, ktoré unesú rôzne druhy predmetov.
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Obsah
P-71722

Obsah

Technické
T
ec
Puzdro na vrtáky auniverzálny obojstranný vak .... 6 ks

Technické informácie

x6
britské

H

375 mm

14 ¾ in

L

585 mm

23 in

W

260 mm

10 ¼ in

4,30 kg

9,48 lb

Puzdrá adržiaky

metrické

kg/lb

Úvod

P-71722-6 Puzdro na vrtáky auniverzálny
y obojstranný vak 6-k
6-kusové balenie

P-71738-6 Kapsa pre elektrikárov 6-kusové
ové balenie

P-71738

Obsah

Technické
T
ec
Kapsa pre elektrikárov ............................................ 6 ks

Technické informácie

x6

metrické

britské

H

375 mm

14 ¾ in

L

585 mm

23 in

W

260 mm

10 ¼ in

4,05 kg

8,93 lb

kg/lb

Les azáhrada

P-71750-6 Kapsa s2 vreckami na príchytky
tky 6-kusové balenie
Obsah
P-71750

T
ec
Technické
Kapsa na výstroj sdvomi priehradkami ................. 6 ks

Technické informácie

x6
metrické

britské

H

375 mm

14 ¾ in

L

585 mm

23 in

W

260 mm

10 ¼ in

4,00 kg

8,82 lb

kg/lb

Obsah
P-72207
P-72213
P-72229
P-72235

Technické
T
ec

x4

Kožený pás ierny M .............................................. 4 ks
Kožený pás ierny L ............................................... 4 ks
Kožený pás hnedý M .............................................. 4 ks
Kožený pás hnedý L ............................................... 4 ks

Obchodné balenia

P-72419 Kožený pás ierny M 4 ks, kožený pás ierny L 4 ks,
kožený pás hnedý M 4 ks akožený pás hnedý L 4 ks

Kožené pásy

Obsah

Kapsy akufríky

Obsah

x4
Obsah

Technické informácie
britské

H

190 mm

7 ½ in

L

355 mm

14 in

W

275 mm

10 ¾ in

4,40 kg

9,70 lb

kg/lb

x4

x4

81

Kovové stojany

metrické

Kovové stojany

Obchodné balenia

Kožené pásy

Les a záhrada

Kapsy a kufríky

Puzdrá a držiaky

Úvod

Úvod

Kovové stojany
Obsah:

98F156

Stojan na THB10 ............................................................................... strana 86

98F162

Stojan na THB2 ................................................................................. strana 87

98F163

Stojan na THB8 ................................................................................. strana 88

98F161

Stojan na THB7 ................................................................................. strana 89

98F157

Stojan na THB11 a THB13 ............................................................... strana 90

98F158

Stojan na THB12 a THB14 ............................................................... strana 91

98F164

Stojan na THB15 ............................................................................... strana 92

Kožené pásy

Stojan na THB3 ................................................................................. strana 85

Les azáhrada

98F160

Kapsy akufríky

Stojan na THB1 ................................................................................. strana 84
Puzdrá adržiaky

98F159

Obchodné balenia
Kovové stojany

83

Stojan na THB1

Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky
Les azáhrada
Kožené pásy

Technickéé

Vrchný hlavný
panel zobrazuje
skrutkova
Makita vo vrecku
apoda toho
sa dá okamžite
zisti úel
produktu ajeho
vlastnosti.

Rúrky okolo
všetkých
panelov slúžia
na posilnenie
konštrukcie
stojana.

ervené abiele
logo spolonosti
Makita je výrazné
aviditené
aj zvekej
vzdialenosti.

Používaný

Identi kané
kartiky poskytujú
obchodníkovi
všetky potrebné
informácie. íslo
dielu, popis,
obrázok, iarový
kód amiesto na
maloobchodnú
cenu.

25 x 25 mm
dierkované
kovové panely
umožujú
používanie
štandardných
kovových
háikov na
univerzálnejších
stojanoch.

Štandardné
kovové háiky sú
vhodné na všetky
závesné štítky
suniverzálnym
25 mm euro
otvorom.

Kovové police
slúžia na
dodatoné
umiestnenie
produktov na
stojan.

Štvorcová
podložka
tohto vekého
stojana zaruuje
jeho stabilitu
amasívny
vzhad.

Veké ložisko
vkonštrukcii
zaruuje
dlhodobo
správnu stabilitu
aotáanie
stojana.

Nastavitené
gumené nožiky
umožujú
umiestni
podložku stojana
do vodorovnej
polohy.

Obsah nezahrnutý

Technické

Po
Používaný
Pou
ou

L

Obchodné balenia
Kovové stojany

britské

H

2260 mm

89 in

L

770 mm

30 ¼ in

W
kg/lb

Používaný
ívvaný

Informácie
Inf
n

W
metrické

Technické

Informácie
IInf
n
nf

H

Úvod

98F159

700 mm
42,50 kg

27 ½ in
93,70 lb

Informácie

Predný
aboný
pohad na
najväší
stojan na
držiaky na
náradie
spolonosti
Makita.
Identi kané kartiky umožujú
personálu rýchly prístup kinformáciám.

84

Štvorcové dno zaruuje vysokú stabilitu
stojana.

Tento veký stojan sa dá zabali zložený,
takže sa škatua bude ahko prepravova.

Stojan na TH3

Úvod

98F160

Technickéé

Tento jednostranový
panelový stojan
unesie šestnás
rozliných druhov
držiakov akáps na
náradie.

Používaný

Informácie
IInf
n
nf

Puzdrá adržiaky

Vrchný hlavný
panel zobrazuje
vtaku Makita
vnovom avom
apravom vrecku
apoda neho sa
dá okamžite zisti
úel produktu
ajeho vlastnosti.

ervené abiele
logo spolonosti
Makita je výrazné
aviditené aj zvekej
vzdialenosti.

25 x 25 mm
dierkované kovové
panely umožujú
používanie
štandardných
kovových háikov
na univerzálnejších
stojanoch.

Kapsy akufríky

Identi kané
kartiky
poskytujú
obchodníkovi
všetky potrebné
informácie. íslo
dielu, popis,
obrázok, iarový
kód amiesto na
maloobchodnú
cenu.
Obsah nezahrnutý

Technické informáciePou
Po
Používaný
ou

Informácie
Inf
n
nf

Les azáhrada

Štandardné
kovové háiky sú
vhodné na všetky
závesné štítky
suniverzálnym
25 mm euro
otvorom.
H

Rúrky okolo
panelov slúžia
na posilnenie
konštrukcie
stojana.

L

britské

2300 mm

90 ½ in

L

630 mm

24 ¾ in

W

530 mm

Používaný
ívv

18,00 kg

20 ¾ in
39,68 lb

Informácie

Pevná kovová
konštrukcia
amarketingový
bod.

Háiky sú už umiestnené vsprávnych dierkach, aby sa produkty mohli zavesi. Vaka
identi kaným kartikám sa dá ahko rozpozna, ktorý produkt sa má uloži na daný háik.
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Kovové stojany

Doplnkové
informácie
oumiestnení
produktu sa
nachádzajú na
stojanoch pre
prípad, že sa háiky
odstránia zo svojich
urených polôh.

Obchodné balenia

metrické
H

kg/lb

Technické

W

Kožené pásy

Nastavitené
gumené nožiky
umožujú
umiestni
podložku stojana
do vodorovnej
polohy.

Štvorcová podložka
tohto vekého stojana
zaruuje jeho stabilitu
amasívny vzhad.

Stojan na THB10
Na vrchu
trojfarebných
hlavných panelov
je vyobrazené
puzdro na
vtaku Makita.

Hlavné panely
sú umiestnené
nad kovovú
as stojana
adodávajú mu
živý 3D vzhad.

Stojan stroma
elnými stranami
poskytuje
dostatok
priestoru na
zavesenie káps
akufríkov,
podobne ako
štandardný
vysoký stojan.

25 x 25 mm dierkované
kovové panely
umožujú používanie
štandardných
kovových háikov
na univerzálnejších
stojanoch.

Identi kané
kartiky poskytujú
obchodníkovi
všetky potrebné
informácie. íslo
dielu, popis,
obrázok, iarový
kód amiesto na
maloobchodnú
cenu.

Štandardné
kovové háiky sú
vhodné na všetky
závesné štítky
suniverzálnym
25 mm euro
otvorom.

Veké ložisko na
spodnej asti
stojana poskytuje
stabilitu aumožuje
jednoduché otáanie.

Technickéé

Technické

Používaný
ívvaný

Jeden
ztroch
boných
pohadov
na panel.

Po
Používaný
Pou
ou

L

Informácie
Inf
n

W
metrické

britské

H

1750 mm

69 in

L

380 mm

15 in

W

610 mm

kg/lb

Technické

Informácie
IInf
n
nf

Obsah nezahrnutý

Nastavitené
gumené nožiky
pomáhajú
umiestni
podložku stojana
do vodorovnej
polohy.

600 x 600
mm krížová
podložka udrží
stojan vstabilnej
azvislej polohe.

Používaný

H

ervené abiele logo
spolonosti Makita je
výrazné aviditené aj
zvekej vzdialenosti.

19,50 kg

24 in
43,00 lb

Informácie

Obchodné balenia

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky
Les azáhrada
Kožené pásy
Obchodné balenia
Kovové stojany

98F156

Stojany nemajú pokyny na
inštaláciu vrôznych jazykoch.

Tri nápadné panely selnou stranou.

86

Hlavné panely sú nainštalované na kovovú
kostru stojana.

Stojan na THB2

ervené abiele
logo spolonosti
Makita je výrazné
aviditené
aj zvekej
vzdialenosti.

Úvod

98F162

Technickéé

25 x 25 mm
dierkované kovové
panely umožujú
používanie
štandardných
kovových háikov
na univerzálnejších
stojanoch.

Identi kané
kartiky poskytujú
obchodníkovi
všetky potrebné
informácie.
50 mm široké
kovové háiky
udržia zavesené
tašky akufríky
vstabilnej
vodorovnej
polohe.

Obsah nezahrnutý

Technické informáciePou
Po
Používaný
ou

íslo dielu,
popis, obrázok,
iarový kód
amiesto na
maloobchodnú
cenu.
H

Veké ložisko
vkonštrukcii
zaruuje
dlhodobo
správnu stabilitu
aotáanie
stojana.

L

britské

1750 mm

69 in

L

380 mm

15 in

W

610 mm

24 in
43,00 lb

Informácie

50 mm široké háiky udržujú tašky
vsprávnej vodorovnej polohe.

Nenápadný spôsob inštalácie hlavných
panelov na stojan.

87

Škatua spodložkou ½ euro palety –
120 x 40 cm – sa ahko prepravuje.

Kovové stojany

Pohad
zhora na
stojan
na tašky
akufríky.

19,50 kg

Obchodné balenia

metrické
H

kg/lb

Používaný
ívvaný

W

Kožené pásy

Nastavitené
gumené nožiky
pomáhajú
umiestni
podložku stojana
do vodorovnej
polohy.

600 x 600
mm krížová
podložka udrží
stojan vstabilnej
azvislej polohe.

Technické

Informácie
Inf
n
nf

Les azáhrada

Stojan stroma
elnými stranami
poskytuje
dostatok
priestoru na
zavesenie káps
akufríkov,
podobne ako
štandardný
vysoký stojan.

Kapsy akufríky

Hlavné panely
sú umiestnené
nad kovovú
as stojana
adodávajú mu
živý 3D vzhad.

Používaný nástroj IInf
Informácie
n
nf

Puzdrá adržiaky

Na vrchu
trojfarebných
hlavných panelov
nájdete ukážky
tašiek akufríkov,
ktoré sa dajú
umiestni na
stojan.

Stojan na THB8

ervené abiele
logo spolonosti
Makita je výrazné
aviditené aj zvekej
vzdialenosti.

Vrchný hlavný
panel zobrazuje
vtaku Makita
vnovom avom
apravom vrecku
apoda neho sa
dá okamžite zisti
úel produktu
ajeho vlastnosti.

Dva hlavné
panely sú
umiestnené na
oboch stranách
kovového rámu.

Vnútorné
štvorcové rúrky
udržujú kovové
dierkované
panely na oboch
stranách stojana,
takto zväšujú
kapacitu
vystavenia
produktov.

25 x 25 mm dierkované
kovové panely umožujú
používanie štandardných
kovových háikov
na univerzálnejších
stojanoch.

Identi kané
kartiky poskytujú
obchodníkovi
všetky potrebné
informácie. íslo
dielu, popis,
obrázok, iarový
kód amiesto na
maloobchodnú
cenu.

Veké ložisko na
spodnej asti
stojana poskytuje
stabilitu
aumožuje
jednoduché
otáanie.

Štandardné
kovové háiky sú
vhodné na všetky
závesné štítky
suniverzálnym
25 mm euro
otvorom.

600 x 600
mm krížová
podložka udrží
stojan vstabilnej
azvislej polohe.

Nastavitené
gumené nožiky
pomáhajú
umiestni
podložku stojana
do vodorovnej
polohy.

Technickéé

Obsah nezahrnutý

Technické informáciePou
Po
Používaný
ou

L

Používaný
ívvaný

Informácie
Inf
n

W
metrické

britské

H

1800 mm

71 in

L

380 mm

15 in

W

610 mm

kg/lb

Technické

Používaný nástroj IInf
Informácie
n
nf

H

Úvod
Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky
Les azáhrada
Kožené pásy
Obchodné balenia
Kovové stojany

98F163

16,00 kg

24 in
35,27 lb

Informácie

Otoný
stojan na
základnú
kolekciu
držiakov
na
náradie.

Identi kaná karta síslom asti, popisom,
obrázkom, iarovým kódom acenou.
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Háiky sidenti kanými kartikami umožujú
rýchle urenie miesta shadanými produktmi.

Pokyny na inštaláciu sú
ahko zrozumitené.

Úvod

Stojan na THB7

Vnútorné
štvorcové rúrky
udržujú kovové
dierkované
panely na oboch
stranách stojana,
tak zväšujú
kapacitu
vystavených
produktov.

25 x 25 mm dierkované
kovové panely
umožujú používanie
štandardných
kovových háikov
na univerzálnejších
stojanoch.

Identi kané
kartiky poskytujú
obchodníkovi
všetky potrebné
informácie. íslo
dielu, popis,
obrázok, iarový
kód amiesto na
maloobchodnú
cenu.

Štandardné
kovové háiky sú
vhodné na všetky
závesné štítky
suniverzálnym
25 mm euro
otvorom.

600 x 600 mm
krížová podložka
udrží stojan
vstabilnej zvislej
polohe.

Nastavitené
gumené nožiky
pomáhajú
umiestni
podložku stojana
do vodorovnej
polohy.

Obsah nezahrnutý

Technické informáciePou
Po
Používaný
ou

L
metrické

britské

1800 mm

71 in

L

380 mm

15 in

W

610 mm
16,00 kg

24 in
35,27 lb

Informácie

Podložka je spojená srámom
pomocou otoného ložiska.

Tento obojstranný stojan je plochý
aúzky.

89

Pohad zboku na panel –
záhrada.

as podložky
snastavitenou nožikou.

Kovové stojany

Pohad
zboku –
záhrada.

Obchodné balenia

Používaný
ívvaný

W

H

kg/lb

Technické

Informácie
Inf
n
nf

Kožené pásy

Veké ložisko na
spodnej asti
stojana poskytuje
stabilitu
aumožuje
jednoduché
otáanie.

Používaný nástroj Inf
IInformácie
n
nf

Les azáhrada

3D boný pohad
vaka dizajnu
spanelmi zo
vzdialenosti
niekokých
centimetrov od
kovového rámu.

Technickéé

Kapsy akufríky

Dva rozliné
obrázky sú
umiestnené na
oboch stranách
hlavných
panelov. Lesnícke
azáhradnícke
súpravy sa dajú
umiestni na
obidve strany
panela.

Puzdrá adržiaky

ervené abiele logo
spolonosti Makita je
výrazné aviditené aj
zvekej vzdialenosti.

H

98F161

Úvod

98F157

Stojan na THB11 and THB13
Technickéé

ervené abiele logo
spolonosti Makita je
výrazné aviditené aj zvekej
vzdialenosti.

Používaný nástroj IInf
Informácie
n
nf

Kapsy akufríky

Puzdrá adržiaky

Jednoduchý stojan je ideálny pre
tých zákazníkov, ktorí hadajú vzorku
znovej kolekcie, alebo na vystavenie
akciových produktov.

Kvôli ahšej
inštalácii je
hlavný panel
umiestnený
na tých istých
háikoch ako
produkty.

Tento stojan bol
navrhnutý na
umiestnenie na
pulty obchodov,
aby poskytoval
pútavé aprehadné
vystavenie produktov.

Obsah nezahrnutý

Les azáhrada

Technické informáciePou
Po
Používaný
ou

Informácie
Inf
n

Kovové stojany

Obchodné balenia

Kožené pásy

H

Štandardné
kovové háiky
sú vhodné
na všetky
závesné štítky
suniverzálnym
25 mm euro
otvorom.

Jednoduchý
dizajn rámu
umožuje rýchlu
aahkú inštaláciu.

Štvorcová podložka
poskytuje vekú stabilitu
produktov na stojane.

L
metrické

britské

H

540 mm

21 ¼ in

L

295 mm

11 ½ in

W

195 mm

7 ¾ in

0,90 kg

1,98 lb

kg/lb

Technické

Používaný
ívv

W

Informácie

Pultový
stojan má
jednoduchú
konštrukciu.
Štandardné 25 mm háiky.

Vemi jednoduchý spôsob
inštalácie stojana.

90

Malá škatua na zabalenie stojana aastí
súpravy držiakov náradia.

Stojan na THB12 a THB14

Úvod

98F158

Technickéé
ervené abiele
logo spolonosti
Makita je výrazné
aviditené
aj zvekej
vzdialenosti.

Používaný nástroj IInf
Informácie
n
nf

Jednoduchý stojan
je ideálny pre tých
zákazníkov, ktorí
hadajú vzorku
znovej kolekcie,
alebo na vystavenie
akciových
produktov.

Puzdrá adržiaky

Vrchný hlavný
panel zobrazuje
vtaku Makita
vnovom avom
apravom vrecku
apoda neho sa
dá okamžite zisti
úel produktu
ajeho vlastnosti.

Kapsy akufríky

Kvôli ahšej
inštalácii je hlavný
panel umiestnený
na tých istých
háikoch ako
produkty.

Obsah nezahrnutý

Tento stojan bol
navrhnutý na
umiestnenie na
pulty obchodov,
aby poskytoval
pútavé aprehadné
vystavenie
produktov.

Technické informáciePou
Po
Používaný
ou

Informácie
Inf
n
nf

Les azáhrada

H

Štandardné
kovové háiky sú
vhodné na všetky
závesné štítky
suniverzálnym 25
mm euro otvorom.

L

britské

820 mm

32 ¼ in

L

295 mm

11 ½ in

W

265 mm

10 ½ in

1,40 kg

3,09 lb

Používaný
ívv

Informácie

Boný pohad na pultový stojan.

Dizajn nových stojanových panelov
spolonosti Makita.

91

Plochá apraktická škatua na
stojan aj súpravu.

Kovové stojany

Stojan na káble
sdvoma úrovami
strojuholníkovou
podložkou pre
väšiu stabilitu.

Obchodné balenia

metrické
H

kg/lb

Technické

W

Kožené pásy

Jednoduchý
dizajn rámu
umožuje rýchlu
aahkú inštaláciu.

Veká štvorcová
podložka umožuje
vekú stabilitu
produktov na všetkých
štyroch háikoch na
stojane.

Úvod

98F164

Stojan na THB15

Puzdrá adržiaky

Technickéé
Ideálne navrhnutý
na nosenie štyroch
rozliných druhov
balení snovými
koženými pásmi.

ervené abiele logo
spolonosti Makita je
výrazné aviditené aj
zvekej vzdialenosti.

Používaný nástroj Inf
IInformácie
n
nf

Na vrchnom
hlavnom paneli je
obrázok nového
radu moderných
kožených
pásov Makita
sopotrebovaným
vzhadom.

Štandardné
kovové háiky
sú vhodné na
škatule spásmi,
ako aj na
triediace háiky
suniverzálnym
25 mm otvorom.

Špeciálna drôtená
podpera udržuje
škatule spásmi vo
zvislej polohe.

Obsah nezahrnutý

Technické informácieP
Po
Používaný
ou

Informácie
Inf
n
nf

Obchodné balenia

Kožené pásy

H

Les azáhrada

Kapsy akufríky

Kvôli ahšej
inštalácii je hlavný
panel umiestnený
na tých istých
háikoch ako
produkty.

Tento stojan bol
navrhnutý na
umiestnenie na
pulty obchodov,
aby poskytoval
pútavé aprehadné
vystavenie
produktov.

Väšia podložka
poskytuje vekú
stabilitu produktov
na všetkých štyroch
háikoch na stojane.

Jednoduchý dizajn
rámu umožuje
rýchlu aahkú
inštaláciu.
L
metrické

britské

H

370 mm

14 ½ in

L

295 mm

11 ½ in

W

265 mm

10 ½ in

1,15 kg

2,54 lb

kg/lb

Technické

Používaný
ívv

W

Informácie

Kovové stojany

Ideálna
vekos
na pulty
vobchodoch.

Štyri štandardné 25 mm háiky,

92

Elegantný dizajn hlavného panela zobrazuje
najnovšiu kolekciu kožených pásov Makita.

Úvod

Marketingová podpora
Marketingové materiály
v

Puzdrá adržiaky
Kapsy akufríky
kufríky
Les azáhrada
Kožené pásy

Technické
Tech
hni
nick
cké
é

Používaný
Po
ouž
u ív
va
Podpora predaja

Obchodné balenia
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Kovové stojany

Vyhlásenie opoužívaní ružice
so stojanom 98F159.

TAŠKY
NA PRENÁŠANIE
NÁRADIA
LXT

www.makita.sk

Pásiky okolo tašky
slúžia na jej spevnenie
a zaručujú jej skutočnú
odolnosť a pevnosť.

Hlavné vnútorné vrecko je určené
na veľké náradie. Vonkajšie vrecká
na nástroje umožňujú ich rýchle
vyhľadanie a vybratie.
Široký zips zabezpečuje jednoduchý
prístup k náradiu v hlavnom
vrecku. Zips má dva bežce pre
pohodlné otváranie a zatváranie.

Tašky na náradie 66-079

Do tejto veľkej tašky sa vám zmestí
všetko náradie
a príslušenstvo potrebné pri práci,
takže sa nebudete musieť
viackrát vracať po veci do auta.

Tašky na náradie LXT

P-74544 „Superťažká” taška na náradie LXT s kolieskami

Tašky na náradie 66-080

Nastaviteľný ramenný popruh
umožňuje jej pohodlnejšie
zdvíhanie. Kovové háčiky
na koncoch vám umožnia
ľahké odopnutie popruhu
v prípadoch, ak ho nepotrebujete.

Tašky na náradie 66-081
Tašky na náradie 66-082

Príklad reklamnej tašky na elektrické náradie

Tašky na náradie 66-083
Tašky na náradie 66-084

Tašky na náradie LXT

Tašky na náradie LXT

P-74550 „Superťažká” taška na náradie LXT
Pre maximálny komfort
pri prenášaní sú rúčky
vyrobené z polypropylénu
s vloženými malými kúskami
polyesteru a peny.

Tašky na náradie 66-080

Tašky na náradie 66-080

Strieborné výrazné logo LITHIUM-ION
je viditeľné i z väčšej vzdialenosti.
Taška je vyrobená z dvoch vrstiev
polyesteru 600D, medzi ktoré
je vložená vrstva peny.

Tašky na náradie 66-079

Tašky na náradie 66-079

Taška je vhodná pre opravárov alebo
iných pracovníkov, ktorí musia so sebou
nosiť množstvo náradia. Tašky sú
konštruované pre rôzne zaťaženia.
Do širokého a hlbokého hlavného vrecka
sa zmestí množstvo nástrojov,
ktoré ľahko nájdete
a bez problémov vyberiete.

Vrecká na stranách vystužené
elastickou páskou zabraňujú
vypadávaniu menších nástrojov
a tým zabezpečujú
ich bezpečné uloženie.

Tašky na náradie 66-081

Tašky na náradie 66-081

Tašky na náradie 66-082

Tašky na náradie 66-082

Príklad reklamnej tašky na elektrické náradie

Tašky na náradie 66-083

Tašky na náradie 66-083

Tašky na náradie 66-084

Tašky na náradie 66-084

Pásiky okolo tašky
slúžia na spevnenie
a zaručujú jej skutočnú
odolnosť a pevnosť.

S lemovaním HI-VIS
je táto taška výrazná
a viditeľná aj v tme.

Tašky na náradie 66-079

Široký zips zabezpečuje
jednoduchý prístup k náradiu
v hlavnom vrecku. Zips má
dva bežce pre pohodlné
otváranie a zatváranie.

Tašky na náradie LXT

P-74566 „Superťažká” taška na náradie LXT s kolieskami

Tašky na náradie 66-080
Tašky na náradie 66-081

Spodná časť je
vyrobená z pevného
polyesteru 1680 danier
s polyetylénovým
podkladom. Výhodou je
jej veľmi ľahké čistenie.

Tašky na náradie 66-082

Príklad reklamnej tašky na elektrické náradie

Tašky na náradie 66-083
Tašky na náradie 66-084

Tašky na náradie LXT

Tašky na náradie LXT

P-74572 „Superťažká” taška na náradie LXT

Výrazné červeno-biele
logo Makita je viditeľné
aj z väčšej vzdialenosti.

Tašky na náradie 66-080

Tašky na náradie 66-080

Nastaviteľný ramenný popruh
umožňuje jej pohodlnejšie
zdvíhanie. Kovové háčiky
na koncoch vám umožnia
ľahké odopnutie popruhu
v prípadoch, ak ho nepotrebujete.

Tašky na náradie 66-079

Tašky na náradie 66-079

Taška je vyrobená z polyesteru
600D a peny. Spodná časť
je vyrobená z veľmi pevného
polyesteru 1680 danier
s polyetylénovým podkladom.
Výhodou je veľmi ľahké čistenie.

Vrecká na stranách vystužené
elastickou páskou zabraňujú
vypadávaniu menších
nástrojov a tým zabezpečujú
ich bezpečné uloženie.

Tašky na náradie 66-081

Tašky na náradie 66-081

Tašky na náradie 66-082

Tašky na náradie 66-082

Príklad reklamnej tašky na elektrické náradie

Tašky na náradie 66-083

Tašky na náradie 66-083

Tašky na náradie 66-084

Tašky na náradie 66-084

Tašky na náradie LXT

P-74588 Taška na náradie LXT s kolieskami

Výrazné červeno-biele
logo Makita je viditeľné
aj z väčšej vzdialenosti.

Nastaviteľný ramenný popruh
umožňuje jej pohodlnejšie
zdvíhanie. Kovové háčiky
na koncoch vám umožnia
ľahké odopnutie popruhu
v prípadoch, ak ho nepotrebujete.

Tašky na náradie 66-079

Do tejto veľkej tašky sa vám
zmestí všetko náradie
a príslušenstvo potrebné
pri práci, takže sa nebudete musieť
viackrát vracať po veci do auta.

Tašky na náradie 66-080

Vrecká v prednej časti
zaručujú ľahký prístup
k menším nástrojom
a príslušenstvu
každodennej potreby.

Tašky na náradie 66-081
Tašky na náradie 66-082

Príklad reklamnej tašky na elektrické náradie

Tašky na náradie 66-083
Tašky na náradie 66-084

Tašky na náradie LXT

Tašky na náradie LXT

P-74594 Taška na náradie LXT

Pre maximálny komfort
pri prenášaní sú rúčky
vyrobené z polypropylénu
s vloženými malými kúskami
polyesteru a peny.

Tašky na náradie 66-080

Tašky na náradie 66-080

Hlavné vnútorné vrecko je určené
na veľké náradie. Vonkajšie vrecká
na nástroje umožňujú ich rýchle
vyhľadanie a vybratie.
Široký zips zabezpečuje jednoduchý
prístup k náradiu v hlavnom vrecku.
Zips má dva bežce
pre pohodlné otváranie a zatváranie.

Tašky na náradie 66-079

Tašky na náradie 66-079

Taška je vhodná pre opravárov alebo
iných pracovníkov, ktorí musia so sebou
nosiť množstvo náradia. Tašky sú
konštruované pre rôzne zaťaženia.
Do širokého a hlbokého hlavného vrecka
sa zmestí množstvo nástrojov, ktoré
ľahko nájdete a bez problémov vyberiete.

Nastaviteľný ramenný popruh
umožňuje jej pohodlnejšie
zdvíhanie.
Kovové háčiky na koncoch vám
umožnia ľahké odopnutie popruhu
v prípadoch, ak ho nepotrebujete.

Tašky na náradie 66-081

Tašky na náradie 66-081

Tašky na náradie 66-082

Tašky na náradie 66-082

Príklad reklamnej tašky na elektrické náradie

Tašky na náradie 66-083

Tašky na náradie 66-083

Tašky na náradie 66-084

Tašky na náradie 66-084

www.makita.sk

