
12 За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ЧАНТИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

Благодарение на своите 15 джоба и 15 

халки за поставяне на инструменти може 

да организирате съдържанието на раницата 

съобразно вашите нужди. Като опция може 

да се използва инструментална преграда, 

закрепваща се с помощта на завъртащ се 

механизъм, което прави присъединяването 

и отделянето й лесно и бързо.

Удобно съхранение

Както лесно издърпващата се дръжка, 

така и облечените с плат презрамки 

допринасят за един наистина приятен 

комфорт при носене и транспорт.

Телескопична дръжка

02WERKZEUGTASCHEN_10_02WERKZEUGTASCHEN_06  15. 03. 10  23:49  Seite 12



Куфар за инструменти от здрава телешка кожа
С поцинкована занитена ламаринена вана на дъното, отваряща се предна стена, с допълнително 
подсилени предна и задна страница, дъно, капак и странични части. Здрава дръжка за носене, 2 
ключалки. Странични вкарващи се закопчалки, подови плъзгачи, странични халки за колан за носене на 
рамо, отвътре с многобройни джобчета и подразделения. Подсилени с алуминиев ъгъл външни кантове.

225/390/175 �<мм 220/370/ - /155/155 мм 1 17 6020

С преден джоб за документи.

  Тегло: 2900 гр. 285/440/200 мм 225/425/ - /160/160 мм 1 17 6024

С преден джоб за документи и халки за иинструменти вместо джобове.

   Тегло: 2750 гр. 290/435/200 мм 250/420/ - /160/160 мм 1 17 0924

Допълнително с отваряема задна страница, вадеща се междинна стена и джоб за документи.

Тегло: 4100 гр. 335/445/205 мм 305/425/80/80/160 мм 1 17 6027

Тегло: 5300 гр. 375/500/245 мм 340/475/85/80/165 мм 1 17 6028

Чанта с инструменти за заводски електротехник
От здрава телешка кожа, масивна, предна-, задна- и средна стена с 17 джобчета за инструменти, 

прозрачно отделение в капака, свалящ се колан за носене, стабилна закопчалка.

Тегло: 1200 гр. 270/250/165 мм 250/225/ - /140/140 мм 1 17 6000

Куфар за инструменти от здрава телешка кожа
С 2 закопчалки, допълнително засилени дъно и страници, отвътре с кожени подразделения.

Тегло: 920 гр. 190/370/125 мм 175/330/ - /115/115 мм 1 17 0004

Куфар за инструменти от здрава телешка кожа
Специално за изолирани инструменти и предпазни средства, външни кантове подсилени с алуминиеви 
ъгли. Предната, задната и страничните стени, както и дъното и капака, са допълнително подсилени. 
Отваряща се предна страница, заключващи се закопчалки, странични закопчалки, здрава дръжка, 
многобройни подразделения за инструменти, халки за колан за носене на рамо, подови плъзгачи. 

Допълнително с джоб за документи, отваряема задна стена, отделение за малки предмети, междинна 
стена, дунапренена стелка с улеи за вложки за инструменти.

350/470/250 мм 335/445/75/125/200 мм 1 17 0078

Допълнително с джоб за документи.

280/430/205 мм 250/415/ - /160/160 мм 1 17 6025

Колан за носене на рамо
От кожа, със защита за рамото и 2 карабинера, за кожена инструментална чанта. 

  реглаж на дължината до 1150 мм 1 17 0060

Раница за инструменти
Раница за транспортиране и съхранение на инструменти, многообразно обзавеждане, висококачествена 

изработка. Предназначена за професионална употреба: комфортно тапициран пластмасов гръб, 

регулиращ се по дължина, облечен с плат колан за носене на рамо, колан за кръста с регулируема 

ширина, джоб за документи, многобройни подразделения за инструменти, халки за инструменти и 

сваляеми вътрешни джобове за инструменти, малки части, документи и др., дръжка, 4 стабилни подови 

плъзгача

300 x 120 x 400 мм 1 17 0430
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  Тегло: 2200 гр.

Тегло: 6000 гр. 

Тегло: 3200 гр. 

Тегло: 2300 гр. 

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.      Арт.№

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.     Арт.№
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Раница за инструменти
От износоустойчива и трудно късаща се синтетична материя. С интегриран тролей, защитени 
покрити колела, 2 тапицирани колана и дръжка. Разполага с отделение за лаптоп и 30 
различни държача за инструменти( 15 джоба и 15 гумени ивици). Разполага също и с 2 колана 
за закрепване и 4 външни джоба (2 с цип). Опционално ползване на инструментални прегради, 
закрепващи се с помощта на въртящ се механизъм.

50 x   38 x   20 мм 1 17 0440

Чанта за съхранение на лаптоп и принадлежности
Практична и много лека чанта с многобройни прегради за документи, визитни картички, мобилен 
телефон, аксесоари и принадлежности, 2 вътрешни подразделения с подплата за лаптоп, както 
и прилежащото оборудване, например принтер. Изваждащ се джоб за захранване с ток, велкро 
фиксация, устойчива черна полиестерна тъкан.

410 x 130 x 340 мм 1 17 5150

Навиваща се чанта за инструменти
От изкуствена кожа, закопчалка с кожен ремък.

530 x 320 мм 1 17 0142

20 подразделения 760 x 320 мм 1 17 0144

Сандък за инструменти
� От ламарина, външно и вътрешно боядисан, 5-части, заключваем (с катинар).

5 подразделения 540 x 200 x 200 мм 1 17 0212

Месингов катинар
Тяло от месингов блок, закалено извито рамо, с 2 ключа. 

Големина               Рамо ширина височина

мм ø мм мм мм

40 6 20 19 1 17 0252

Инструментална чанта за кръста
От здрава, устойчива, еластична телешка кожа,

1 държач за изолирбанд, 5 външни подразделения, 1 ухо за чук, тегло 550 гр.

230 x 100 x 230 мм 1 17 0705

Колан от телешка кожа
1200 x 40 мм 1 17 0780

ново
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Тегло: 4500 гр. 

Тегло: 1250 гр. 

12 подразделения

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.     Арт.№

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.     Арт.№
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Гъвкава система от чанти 
WORK-Line е много повече от един пълен асортимент от чанти за инструменти! WORK-Line трябва да се възприема като една нова 
система на организация във вашата работа: една добре премислена система от чанти за съхранение и транспорт, която се нагажда 
отлично към личните ви нужди и работните ситуации! Всички елементи на WORK-Line са функционални и практични, и чрез 
свободната комбинация на мултифункционални чанти получавате допълнителна гъвкавост, отговаряща на постоянно променящите 
се изисквания във вашата работа.

Всички WORK-Line-продукти са от износоустойчиви и здрави материали, леки и защитени от атмосферни влияния, издръжлива 
синтетична тъкан Полиестер 600 D в модерен двуцветен дизаин. Светлоотразяващи с рефлекторна лента от 3M.

Всички представени артикули се доставят без съдържанието.

Подплатен колан
60 мм широк, безстепенно регулиращ се от 84 до 116см., голяма катарама за 
обслужване с една ръка.

1 17 0782

Чанта за мобилен телефон
Специална чанта за мобилен телефон, но също и за очила, измервателни инструменти и други 
чувствителни уреди. С мека подплата, велкро закопчалка, 2 джоба за моливи, халка за колан и 
универсален клип за закрепване към колани и чанти от всеки вид.

80 x 35 x 155 мм 1 17 5102

Чанта за акумулаторна отвертка
Меко подплатена за поставяне на всички видове ръчни акумулаторни отвертки, осигурена чрез 
фиксираща лента с велкро закопчалка. 4 подразделения за принадлежности, като свредла, 
битове, моливи и др. Подсилен плат и нитове, халка за носена на колана.

180 x 340 мм 1 17 5104

Бит чанта
Сгъваема чанта за накрайници и принадлежности, джобчета за  12 бита, 5 свредла и магнитен 
бит-държач. Велкро закопчаване, универсален метален клип за закрепване към колани и чанти 
от всякакъв вид.

130 x 20 x 180 мм 1 17 5106

Малка чанта за принадлежности
2 прегради за различни инструменти и принадлежности като тефтер, рулетка и т.н., Дебело 
подплатена, което я прави подходяща за съхранение на пирони и винтове. Моливодържач, 
фиксираща лента с велкро, халка за носене на колана подсилена с нитове.

100 x 55 x 195 мм 1 17 5108

Малка универсална чанта
Чанта за различни инструменти и принадлежности, 3 прегради, халка за ключове, ролетка и др. 

Велкро закопчалка, универсален метален клип за закрепване към колани и чанти от всякакъв 

вид.

105 x 60 x 170 мм 1 17 5110

Електротехническа чанта за колана
Инструментална чанта за колана с многобройни практични детайли, 1 голямо и 2 малки подразделения. 
6 различни по големина ластични халки за отвертки, свредла и други подобни. Вътрешен джоб с цип 
за документи, голям, подсилен с нитове еластичен държач за чук, клещи и др. Метална верижка с 
държач за няколко ролки, изолирбанд, от подсилена специална тъкан, халка за носене на колан.

280 x 50 x 285 мм 1 17 5112 26
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Тегло: 130 гр. 

Тегло: 70 гр. 

Тегло: 120 гр. 

Тегло: 120 гр. 

Тегло: 60 гр. 

Тегло: 120 гр. 

Тегло: 350 гр. 

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.     Арт.№

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.     Арт.№
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Инструментална чанта за носене на кръста
С многобройни практични детаили от подсилена специална тъкан, 2 прегледни вътрешни 
прегради, малка вътрешна преграда с велкро закопчаване, 6 еластични държача за свредла, 
моливи, отвертки и др. Преден джоб с цип, затваряем капак с велкро и/или 2 ципа (обслужване 
с една ръка), интегрирана престилка с 3 допълнителни прегради. Интегриран, до 160 см дълъг 
колан с голяма катарама за удобно откопчаване с една ръка. Колана може да се използва за 
носене през рамо.

300 x 95 x 210 мм 1 17 5114

Инструментална жилетка
По-свободно от това няма накъде! Инструментите са под ръка, а двете ръца са свободни! Многобройни 
практични детаили за професионална употреба: подплатена чантичка за мобилен телефон, очила 
и др. Фиксираща лента с велкро закопчаване и еластичен държач за писалка, 2 джоба на гърдите 
с велкро, един от които изцяло отваряем с 4 вътрешни подразделения, 2 големи подплатени 
джоба за различни инструменти, един от които с велкро капак. 8 малки еластични държача за 
писалки, свредла, отвертки и др. Джоб с цип на гърдите за визитни картички, джоб с прозрачно 
прозорче за табелка с името. Подсилени с нитове държачи за чук, клещи и др. Голям заден джоб с 
2 ципа за дреболии и документи, достижим от ляво, подплатен колан за рамо. Един размер, 
индивидуално нагласяща се.

480 x 660 мм 1 17 5120

Чанта за инструменти и документи
Чанта за сервизен техник, идеална за дребни работи по инсталация и поддръжка. 3 подразделения за 
визитни картички, 2 еластични държача за мобилен телефон, рулетка, дребни инструменти и др. 
18 различни по големина джобове за инструменти от всякакъв вид, 4-подразделения за каталози 
и документи. Свалящ се клипборд със следното обзавеждане: клипборд до макс. DIN A4 формат, 
еластичен държач за молив, 9 еластични държача с различна големина за писалки, отвертки, 
малки инструменти и др. Джоб с цип за дребни неща, преден джоб с велкро за документи формат 
A4, 2 дръжки.

385 x 70 x 290 мм 1 17 5130

Чанта за инструменти, документи и лаптоп
Топ модела на WORK-Line: куфар за инструменти, документална и лаптоп чанта в едно! Напълно 
отваряема чанта за инструменти с цип. 9 различни по големина джоба за инструменти, 15 
различни еластични държача за малки инструменти, отвертки, писалки и др. Интегрирана лаптоп 
чанта предназначена за всички видове лаптопи, с отделна сваляща се чанта за принадлежности -
захранване, мишка и т.н. Голям преден джоб за документи с цип и различни големи 
подразделения и държачи за писалки, визитки и др. Чанта за мобилен телефон, други вътрешни 
чанти с цип, допълнителна външно лежаща чанта за документи. Гумирана дръжка, нагласящ се 
на дължина колан за носене през рамо с меко подплатена подложка за рамото.

400 x 130 x 320 мм 1 17 5132

Електротехническа чанта за носене през рамо
Професионална чанта за съхранение със заклемващо-задържаща система, за поставяне на 
инструменти от всякакъв вид. 2 изваждащи се инструментални прегради, колан за носене през 
рамо, 2 странични джоба, подплатена дръжка. Съдържа 2 малки сортировъчни кутии.

200 x 300 x 100 мм 1 17 5134
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Тегло: 750 гр. 

Тегло: 1000 гр. 

Тегло: 1300 гр. 

Тегло: 1600 гр. 

Тегло: 1600 гр. 

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.     Арт.№

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.     Арт.№


