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2 brašne a tašky

UNIVERZÁLNA BRAŠŇA Brašňa na opasok s dvoma veľkými
úložnými vreckami pre náradie 
a materiál, s držiakom na kladivo.

•   Dve vonkajšie kožené vrecká na 
skrutkovače, nože alebo kliešte

•   Voľne sa pohybujúci držiak kladiva 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

•   Držiak meracieho pásma z nehrdzavejúcej 
ocele

•   Poistný krúžok pre zaistenie náradia do 
hmotnosti až max. 0,5 kg

•   Prídavné gumové pútka na vonkajšej 
strane pre male ručné náradie, ceruzky

•   Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Súvisiace produkty Obj.č.
Kožený opasok 0715 93 709

Obj.č. 0715 930 210
Dĺžka x šírka x výška 200 x 110 x 290 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 400 g
Nosnosť max. 4 kg

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Univerzalna-taska-BRASNA-UNIVERZALNA-200X110X290MM/0715930210.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20210&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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BRAŠŇA PRE STOLÁRA Brašňa na opasok s dvoma veľkými
úložnými vreckami pre náradie 
a materiál.

•  Dve vonkajšie kožené vrecká na 
skrutkovače, nože alebo kliešte

•  Poistný krúžok pre zaistenie náradia do 
hmotnosti až max. 0,5 kg

•  Prídavné gumové pútka na vonkajšej 
strane pre male ručné náradie, ceruzky

•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Súvisiace produkty Obj.č.
Kožený opasok 0715 93 709

Obj.č. 0715 930 211
Dĺžka x šírka x výška 200 x 140 x 290 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 370 g
Nosnosť max. 4 kg

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Tesarska-taska-BRASNA-UNIVERZALNA-200X140X290MM/0715930211.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20211&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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BRAŠŇA NA AKU SKRUTKOVAČ, VEĽKÁ Brašňa na AKU skrutkovač 
s gumovými pútkami na uchytenie 
vrtákov, hrotov a držiaku hrotov.

•    Vhodná pre ľavákov aj pravákov
• Bezpečnostný remienok na cvok
•  Kožené vonkajšie vrecko na skrutkovače, 

nože a kliešte
•  Gumové pútka na uchytenie 5-tich hrotov 

alebo vrtákov
•  Gumové pútko z boku na pero alebo malý 

skrutkovač
•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Súvisiace produkty Obj.č.
Kožený opasok 0715 93 709

Obj.č. 0715 930 228
Dĺžka x šírka x výška 170 x 110 x 290 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 159 g
Nosnosť max. 4 kg

https://eshop.wurth.sk/Drziak-na-vrtaky-velky-BRASNA-NA-AKU-SKRUTK-VELKA-170X110X290MM/0715930228.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20228&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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BRAŠŇA NA AKU SKRUTKOVAČ, MALÁ Brašňa na AKU skrutkovač 
s gumovými pútkami na uchytenie 
vrtákov, hrotov a držiaku hrotov.

•     Vhodná pre ľavákov aj pravákov
• Bezpečnostný remienok na cvok
•  Gumové pútka na uchytenie 6-tich hrotov 

alebo vrtákov a s pútkom na držiak hrotov
•  Gumové pútko z boku na pero alebo malý 

skrutkovač
•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Súvisiace produkty Obj.č.
Kožený opasok 0715 93 709

Obj.č. 0715 930 229
Dĺžka x šírka x výška 140 x 70 x 230 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 120 g
Nosnosť max. 3 kg

https://eshop.wurth.sk/Drziak-na-vrtaky-maly-BRASNA-NA-AKU-SKRUTKOVAC-140X70X230MM/0715930229.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715+930+229


6 brašne a tašky

BRAŠŇA PRE ELEKTRIKÁROV, 
BEZ KOVOVÝCH ČASTÍ

Brašňa na opasok s dvoma veľkými
úložnými vreckami pre náradie 
a materiál. Obzvlášť vhodná pre
elektroinštalatérov.

•   Štyri vonkajšie kožené vrecká na 
skrutkovače, kliešte alebo nože

•   Gumové pútka pre náradie na vonkajšej  
a aj vnútornej strane brašne

•   Nylónový pás so sponou pre uchytenie 
lepiacich pások

•   Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

Oblasť použitia:
Obzvlášt vhodný pre elektrikárske práce, ako aj pre stavbu, inštaláciu, opravy atď.

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Súvisiace produkty Obj.č.
Kožený opasok 0715 93 709

Obj.č. 0715 930 226
Dĺžka x šírka x výška 250 x 110 x 290 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 290 g
Nosnosť max. 3 kg

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Elektrikarske-puzdro-na-opasok-bez-kovovych-casti-BRASNA-PRE-ELEKTRIKAROV-250X110X290MM/0715930226.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20226&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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SADA BRAŠNÍ S OPASKOM, 3-DIELNÁ Brašne s opaskom s piatimi veľkými
odkladacími vreckami pre náradie 
a materiál. Dĺžkovo nastaviteľný
opasok. Aby ste mali potrebné 
vybavenie vždy po ruke.

•    Dve kožené vonkajšie vrecká na 
skrutkovače, kliešte alebo nože

•  Voľne sa pohybujúci držiak kladiva 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

•  Držiak meracieho pásma z nehrdzavejúcej 
ocele

•  Dva poistné krúžky pre zaistenie náradia 
do hmotnosti až max. 0,5 kg

•  Gumové pútko na vonkajšej strane pre 
pero alebo malý skrutkovač

•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 212
Dĺžka x šírka x výška 650 x 140 x 270 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 830 g
Nosnosť max. 10 kg
Obvod pásu min./max. 800-1200 mm

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Sada-tasiek-na-opasok-Trojita-BRASNA-3-DIELNA-650X140X270MM/0715930212.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20212&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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SADA BRAŠNÍ S OPASKOM, 5-DIELNÁ Brašne s opaskom s dvoma
veľkými odkladacími vreckami pre
náradie a materiál, brašňou 
na uťahovačku, mobilný telefón 
a s držiakom na kladivo.
Aby ste mali potrebné vybavenie
vždy po ruke.

•  Tri kožené vonkajšie vrecká na 
skrutkovače, kliešte alebo nože

•  Brašňa pre AKU skrutkovač vhodná pre 
ľavákov a aj pravákov

•  Vysoko kvalitné vystuženie bokov z 
polyesteru (1680 denier) s priedušnou 
vnútornou časťou (3D Air Mesh)

•  Poistný krúžok pre zaistenie náradia do 
hmotnosti až max. 0,5 kg

•  Dve gumové pútka z vonkajše strany na 
pero alebo malý skrutkovač

•  Vysoko kvalitný kožený opasok s dvojitou 
kovovou prackou

•  Brašne sú vyrobené z vysoko kvalitného 
polyesteru (1680 denier) s velúrovým 
koženým čalúnením na kontaktných 
plochách

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 213
Dĺžka x šírka x výška 890 x 140 x 330 mm
Dĺžka opasku 1330 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 1170 g
Nosnosť max. 12 kg
Obvod pásu min./max. 800-1200 mm

Obsah produktov v 0715 930 213
Popis Obj.č. Počet
Brašňa pre stolára 0715 930 211 1
Kožený opasok s vystužením 0715 930 218 1
Brašňa na AKU skrutkovač, veľká 0715 930 228 1
Držiak na kladivo 0715 930 230 1
Puzdro na mobilný telefón 0715 930 241 1

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Sada-tasiek-na-opasok-5nbspsposobov-OPASOK-NA-NARADIE-890X140X330MM-5-DIELNY/0715930213.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20213&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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UNIVERZÁLNA BRAŠŇA, MALÁ Multifunkčná univerzálna brašňa 
pre jednoduché pripevnenie 
na opasok.

•    Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier)

•    Nylónový pás so sponou pre uchytenie 
lepiacich pások

•    Gumové pútko z boku na pero alebo malý 
skrutkovač

Oblasť použitia:
Stavby, inštalačné a opravarenské práce, priemysel, logistika atď.

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Súvisiace produkty Obj.č.
Kožený opasok 0715 93 709

Obj.č. 0715 930 219
Dĺžka x šírka x výška 170 x 35 x 270 mm
Pre šírku opasku 50 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 170 g
Nosnosť max. 3 kg

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Univerzalna-taska-mala-TASKA-UNIVERZALNA-170X35X270-MM/0715930219.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20219&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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UNIVERZÁLNA BRAŠŇA MULTI

•   Zatváratelná na zips
•  Poklop je možné pomocou cvoku pripevniť 

o pútko, čo umožňuje ľahší prístup  
k materiálu

• Dva zipsy pre jednoduchšiu
•  Brašna je navrhnutá tak, aby aj pri väčšom 

zaťažení zostala zvislo

Oblasť použitia:
Brašňa na opasok na drobné materiály, ako sú skrutky a klince.

Obj.č. 0715 930 214
Dĺžka x šírka x výška 180 x 90 x 180 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 180 g
Nosnosť max. 3 kg

Univerzálna brašňa na drobný 
materiál.

https://eshop.wurth.sk/Taska-na-opasok-na-upevnenie-materialu-s-dvojitym-zipsom-BRASNA-NA-SKRUTKY-KLINCE-180X90X180MM/0715930214.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20214&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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BRAŠŇA NA DROBNÝ MATERIÁL

•    Dve kožené vonkajšie vrecká na 
skrutkovače, kliešte alebo nože

•    Gumové pútko z boku na pero alebo malý 
skrutkovač

•    Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 215
Dĺžka x šírka x výška 140 x 100 x 120 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál Polyester/koža
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 193 g
Nosnosť max. 3 kg

Brašňa s praktickým zatváraním 
na sťahovaciu šnúrku pre náradie 
a materiál.

https://eshop.wurth.sk/Taska-na-opasok-so-stahovacou-snurkou-BRASNA-NA-KLINCE-SKRUTKY-140X100X120MM/0715930215.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20215&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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KOŽENÝ OPASOK

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 93 709
Dĺžka x šírka 1330 x 50 mm
Materiál Koža
Farba Čierna
Hmotnosť brašne 286 g
Obvod pásu min./max. 800-1200 mm

Vysoko kvalitný opasok s dvojitou
kovovou prackou.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Kozeny-opasok-KOZENY-OPASOK-800-1200MM-1330X50MM/071593%20709.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%2093%20709&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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OPASOK

•  Opasok na suchý zips z vnútornej strany 
pre jednoduché nastavenie požadovanej 
veľkosti.

•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier)

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 231
Dĺžka x šírka 1400 x 50 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 211 g
Nosnosť max. 10 kg
Obvod pásu min./max. 800-1200 mm

Robustný a pohodlný opasok 
s klipovou prackou pre rýchle 
otváranie.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Pas-na-zapinanie-so-sponou-OPASOK-1400X50MM/0715930231.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715930231
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PUZDRÁ NA MOBIL

•   Gumové pútko na pero alebo malý 
skrutkovač

•   Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier)

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 221 / 241

Obj.č. 0715 930 221 / 241 Obj.č. 0715 930 221 / 241

Obj.č. 0715 930 220

Obj.č. 0715 930 220

Obj.č. 0715 930 220

Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Nosnosť max. 1 kg

Dĺžka x šírka
x výška

Vhodné pre
mobilný telefón

Pre šírku
opasku Verzia Hmotnosť Obj.č.

85 x 30 x 150 mm 145 x 75 x 15 mm 50 mm Vertikálna 65 g 0715 930 221
95 x 30 x 170 mm 160 x 80 x 15 mm 60 mm Vertikálna 70 g 0715 930 241
150 x 30 x 80 mm 145 x 75 x 15 mm 50 mm Horizontálna 65 g 0715 930 220

S pohodlným uzatváraním na suchý 
zips.

https://eshop.wurth.sk/Produktove-kategorie/Puzdro-na-mob.-telefon-nylon/31432008030101.cyid/3143.cgid/sk/SK/EUR/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
https://eshop.wurth.sk/Vrecko-na-mobilny-telefon-PUZDRO-NA-MOBIL-150X30X80MM/0715930220.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20220&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
https://eshop.wurth.sk/Produktove-kategorie/Puzdro-na-mob.-telefon-nylon/31432008030101.cyid/3143.cgid/sk/SK/EUR/?utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
https://eshop.wurth.sk/Vrecko-na-mobilny-telefon-PUZDRO-NA-MOBIL-150X30X80MM/0715930220.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20220&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
https://eshop.wurth.sk/Vrecko-na-mobilny-telefon-PUZDRO-NA-MOBIL-150X30X80MM/0715930220.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20220&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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DRŽIAK NA KLADIVO Držiak z nehrdzavejúcej ocele 
s funkciou hojdania pre držanie 
kladiva v pohodlnom uhle.

•   Gumové pútko z boku na pero alebo malý 
skrutkovač

•   Pútko vyrobené z vysoko kvalitného 
polyesteru (1680 denier)

•   Voľne sa pohybujúci držiak kladiva 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Súvisiace produkty Obj.č.
Kožený opasok 0715 93 709

Obj.č. 0715 930 230
Dĺžka x šírka x výška 110 x 70 x 160 mm
Pre šírku opasku 70 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 93 g
Nosnosť max. 3 kg

https://eshop.wurth.sk/Drziak-kladiva-DRZIAK-NA-KLADIVO-110X70X160MM/0715930230.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20230&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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PUZDRO NA NÔŽ

•   Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 
(1680 denier) a s velúrovým koženým 
čalúnením na kontaktných plochách

•  Gumové pútko z boku na pero alebo malý 
skrutkovač

Oblasť použitia:
Stavby, inštalačné a opravarenské práce, priemysel, logistika atď.

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 216
Dĺžka x šírka x výška 100 x 45 x 200 mm
Pre šírku opasku 50 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 75 g
Nosnosť max. 1 kg

Vystužené puzdro so špeciálnym 
tvarom pre uloženie noža.

https://eshop.wurth.sk/Vrecko-na-noz-DRZIAK-NA-NOZ-100X45X200MM/0715930216.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715930216&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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TAŠKA NA NÁRADIE S PLASTOVÝM DNOM

•    Predné vrecko s mnohými doplnkami  
a prepážkami

•    Vnútorná oblasť s mnohými vreckami  
a elastickými remienkami

• Ďalšie vonkajšie vrecká po stranách
•    Popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako 

opasok na náradie
•    Vo veku sa nachádza vrecko  

na dokumentyPoznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 246
Dĺžka x šírka x výška 430 x 315 x 340 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 3400 g
Nosnosť max. 15 kg
Počet priehradok 2

Robustná taška na náradie 
a materiál s vodotesným plastovým
dnom.

https://eshop.wurth.sk/Brasna-na-naradie-s-plastovym-spodkom-VAK-PRE-NAR-VEL-S-DOKVREC-430X315X340MM/0715930246.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20246&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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TAŠKA NA NÁRADIE S PEVNÝM DRŽIAKOM

•     Vnútorná oblasť s mnohými vreckami  
a elastickými remienkami

• Ďalšie vonkajšie vrecká na náradie
•     Gumové pútko na vonkajšej strane  

na pero alebo malý skrutkovač
•     Rozkladacie veko s robusným zipsom  

a s uzavretím aj na suchý zips
•     Popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako 

opasok na náradie
• S polstrovanou rukoväťou
•     Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 233
Dĺžka x šírka x výška 470 x 290 x 330 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť tašky 2440 g
Nosnosť max. 15 kg

Robustná taška na náradie 
a materiál s komfortným pevným
uchopením a s vodotesným
plastovým dnom.

https://eshop.wurth.sk/Brasna-na-naradie-s-bocnymi-priehradkami-TASKA-NA-NARADIE-WINGFLAP-470X290X330MM/0715930233.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20233&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty


19brašne a tašky

OTVORENÁ TAŠKA NA NÁRADIE

•    Plastové vodotesné dno
•  Úložné vrecká vo vnutri a aj na vonkajšej 

strane tašky
• S polstrovanou rukoväťou
•  Popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako 

opasok na náradie

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 222
Dĺžka x šírka x výška 440 x 250 x 360 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 3000 g
Nosnosť max. 15 kg

Robustná otvorená taška 
na náradie a materiál 
s komfortným pevným uchopením.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Otvorena-taska-na-naradie-TASKA-NA-NARADIE-OTVORENA-440X250X360MM/0715930222.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20222&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty


20 brašne a tašky

TAŠKA NA NÁRADIE S PLASTOVÝM DNOM, VEĽKÁ

•      Popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako 
opasok na náradie

•      Vrecká na náradie z vnútornej a aj 
vonkajšej strany

•      Gumové pútko na vonkajšej strane pre 
pero alebo malý skrutkovač

• Pohodlná kožená rukoväť na nosenie
•      Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)
Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 223
Dĺžka x šírka x výška 440 x 250 x 340 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 2000 g
Nosnosť max. 12 kg

Robustná taška s jednodielným
zipsom a s vodotesným plastovým
dnom.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Brasna-na-naradie-s-plastovym-spodkom-TASKA-VELKA-440X250X340MM/0715930223.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20223&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty


21brašne a tašky

TAŠKA NA NÁRADIE S PLASTOVÝM DNOM, MALÁ

•       Vrecká na náradie z vnútornej a aj 
vonkajšej strany

•  Gumové pútko na vonkajšej strane pre 
pero alebo malý skrutkovač

• Pohodlná kožená rukoväť na nosenie
•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)
Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 236
Dĺžka x šírka x výška 310 x 190 x 290 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 900 g
Nosnosť max. 10 kg

Robustná taška s jednodielným
zipsom a s vodotesným plastovým
dnom.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Brasna-na-naradie-mala-s-plastovym-spodkom-TASKA-NAR-S-PLAS-DN-MALA-310X190X290MM/0715930236.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20236&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty


22 brašne a tašky

TAŠKA PRE INŠTALATÉROV, BEZ KOVOVÝCH ČASTÍ

•        Gumové pútka na náradie z vnútornej a aj 
vonkajšej strany

• Vonkajšie vrecká na náradie
• Nastaviteľný a odnímateľný popruh
•        Bez kovových častí, s dvojnásobne 

vystuženými švamy
• Príjemná gumená rukoväť na nosenie
•        Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 227
Dĺžka x šírka x výška 220 x 220 x 420 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť brašne 1054 g
Nosnosť max. 10 kg

Praktická taška s popruhom bez
kovových častí, vhodná najmä pre
elektroinštalácie.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Installation-bag-without-metal-parts-TASKA-NA-NARADIE-220X220X420MM/0715930227.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20227&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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OBEDÁR

•        Nylónový popruh a rukoväť
• Puzdro na identifikačný štítok
• Robustný dvojdielny zips
•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)

Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 242
Dĺžka x šírka x výška 300 x 220 x 190 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť tašky 420 g
Nosnosť max. 5 kg
Počet priehradok 1

Priestranná izolačná taška na jedlo.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Termotaska-TASKA-IZOLACNA-NA-DESIATU-300X220X190MM/0715930242.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20242&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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DOSKY NA DOKUMENTY

•         Kovová svorka na upínanie dokumentov
• Dodatočná priehradka na dokumenty
•  Priečinok na vizitky s priehladným 

okienkom
• Široká gumička na menšie potreby
• Robustný jednostranný zips
•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)
Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 240
Dĺžka x šírka x výška 260 x 50 x 350 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť tašky 420 g

Praktické dosky na usporiadanie
dokumentov.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Zlozka-na-dokumenty-DOSKY-NA-DOKUMENTY-260X50X350MM/0715930240.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20240&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty


25brašne a tašky

PRACOVNÁ TAŠKA

•         Vrecká na pracovné a osobné veci, na 
adaptér pre laptop

• Polstrovaná priehradka na laptop
•         Popruh sa dá ľahko odňať a použiť ako 

opasok na náradie
•         Pohodlná kožená rukoväť na nosenie tašky
•         Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 250
Dĺžka x šírka x výška 430 x 160 x 330 mm
Materiál PES - Polyester
Farba Čierna, Šedá
Hmotnosť tašky 1800 g
Nosnosť max. 5 kg

Praktická taška na dokumenty, 
s priehradkou na laptop a s veľkým
úložným priestorom.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Tool-bag-organiser-TLBAG-ORGANIZER-LAPTOP-430X160X330MM/0715930250.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20250&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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UNIVERZÁLNY BATOH

•        Samostatná priehradka na laptop
• Vonkajšie vrecko na zips
•  Pevná polstrovaná chrbtová strana  

a polstrované ramenné popruhy
• Robustný dvojitý zips
•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 243
Dĺžka x šírka x výška 320 x 150 x 440 mm
Objem 10 l
Nosnosť max. 5 kg

Batoh bez vnútorných priečok 
s dvoma veľkými sieťovými 
vonkajšími vreckami.

https://eshop.wurth.sk/Batoh-na-naradie-PRACOVNY-RUKSACK-320X150X440MM/0715930243.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20243&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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BATOH S PREPÁŽKAMI NA NÁRADIE

•        14 vnútorných prepážok na náradie
• Ďalšie vonkajšie vrecko na zips
•  Pevná polstrovaná chrbtová strana  

a polstrované ramenné popruhy
• Robustný dvojitý zips
•  Vyrobené z vysoko kvalitného polyesteru 

(1680 denier)Poznámka
Zobrazené náradie nie je súčasťou dodávky.

Obj.č. 0715 930 244
Dĺžka x šírka x výška 330 x 110 x 440 mm
Objem 12 l
Nosnosť max. 5 kg

Batoh s vnútornými prepážkami 
na náradie a s dvoma veľkými
vonkajšími vreckami.

TOP PRODUKT

https://eshop.wurth.sk/Tool-backpack-small-RUKSAK-330X110X440MM/0715930244.sku/sk/SK/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0715%20930%20244&utm_source=web&utm_medium=brochure&utm_campaign=brasne_tasty
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