
92 93

SZERSZÁMBOXOK / TOOL TRAY

Méret / Size: 595x380x420mm 
Max. terhelhetőség / load: 68l -40kg
Professzionális, robosztus szerszámláda  
Erős, ütés és olajálló PP műanyagból   
Beépített, kihúzható fém fogantyúval  
Strapabíró fém zárórendszer 
Külön nyitható tárolórekeszek 
Kivehető belső tálca  Levehető tető 
Óriási belső tér  Lakatolható kialakítás
/Professional, robust toolbox Strong, schock and oilproof PP material
Built in, wide telescopic steel handle
Durable metal latch system Separate compartments
Removeable inside tray Removeable lid
Big inside space  Padlock eye enables the toolbox to be locked

STI 1532

nagy kerekek 
/large wheels

2 hordozófogantyú
/ 2 carrying handles

2 tároló a doboz tetején 
4-4 rekesszel
/ 2 organisers on the lid with  
4 compartments each

V-alakú vájat a doboz 
tetején pl.:  könnyű 
anyag fűrészeléshez
/ V-grooves in lid, 
handy for e.g. sawing 
wooden strips

széles kihúzható fém fogantyú 
/ wide telescopic steel handle

2 fém zár 
/ 2 metal latches

Méret / Size: 510x356x217
Erős, ütés és olajálló PP műanyagból   
Hordozó fogantyú
/ Strong, schock and oilproof PP material
Carrying handle

STI 1538
Szerszámtálca

STI 1524
Klasszikus SzerszámBOX 13”

KLASSZIKUS SZERSZÁMOSLÁDÁK

Méret / Size: 320 x 165 x 136mm

STI 1525 
Klasszikus SzerszámBOX 16” 
Méret / Size: 410x209x195mm 
 

STI 1586
Klasszikus SzerszámBOX 18” 
Méret / Size:  432x250x238mm

STI 1526
Klasszikus SzerszámBOX 18”
levehető szortimenterrel 
/ with removeable compartments
Méret / Size:  432x250x238mm 

STI 1527
Klasszikus SzerszámBOX 21” 
levehető szortimenterrel 
/ with removeable compartments
Méret / Size: 535x291x280mm

Erős, ütés és olajálló PP műanyagból 
Strapabíró zárórendszer
Külön nyitható tárolórekeszek
Kivehető belső tálca
Lakatolható kialakítás
/Strong, schock and oilproof PP material
Durable latch system
Separate compartments
Removeable inside tray
Padlock eye enables the toolbox to be locked

Erős, ütés és olajálló PP műanyagból 
Strapabíró zárórendszer
Külön nyitható tárolórekeszek
Kivehető belső tálca
/Strong, schock and oilproof PP material
Durable latch system
Separate compartments
Removeable inside tray

CLASSIC TOOLBOXES 

https://daniella.hu/stilo-sti1532-professzionalis-robosztus-szerszamoslada-utes-es-olajallo-kihuzhato-fogantyuval-595x380x420mm
https://daniella.hu/stilo-sti1538-szerszamostalca-510x356x217mm-28571
https://daniella.hu/index.php?route=product/list&keyword=Stilo%20%20szersz%C3%A1mosl%C3%A1da&description=1&page=1#content
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