Verktøyoppbevaring
fra Veto Pro Pac

//

RYGGSEKK

TECH SERIE VERKTØYOPPBEVARING

//

TØFF.
SLITESTERK.
FUNKSJONELL.
Veto Pro Pacs ultra-robuste verktøybager og –sekker er utviklet av håndverkere,
for håndverkere!
De er utviklet med det formål å sørge for at ditt verktøy, gjennom en krevende
arbeidsdag, alltid er lett tilgjengelig, beskyttet, og ikke minst godt organisert,
slik at du alltid har det for hånden, ved behov.
Dermed kan du være trygg på at du og dine medarbeidere alltid kan fokusere på
å få jobben gjort, mest mulig effektivt!
// TECH-PAC
// BAK
// ERGONOMISK DESIGN
Komfortabelt håndtak i formstøpt
gummi, som gir et godt grep
// ROBUST UTFORMING
Solid ytre av PVC-impregnert polyester,
dobbeltsydd i alle skjøter og
med kvalitetsglidelåser fra YKK® zippers

// OPTIMALT UTNYTTET PLASS
Patentert midtvegg med graderte
vertikale innstikkslommer sørger for
god vektbalanse og maksimalt utnyttet
oppbevaringskapasitet.

// TECH-PAC
// FRONT

Veto Pro Pac ryggsekk
-økt effektivitet
De spesialutviklede verktøysekkene i Tech-serien til Veto Pro Pac er spesielt designet
for deg som jobber i krevende arbeidsmiljøer. Med sitt ytre av vanntett PVC-impregnert
polyester sørger disse sekkene for at verktøyet ditt er trygt oppbevart på enhver byggeplass. For håndverkeren som tidvis har jobber der det kreves at man enten må gå mye
eller over lengre avstander bør det å velge en verktøysekk være selvsagt.
Tech Pac sekkene er meget romslige, og sørger for at du får med deg det meste du
trenger, samtidig som du har armene ledige til andre oppgaver.

// HØY-KVALITETSNAGLER
Naglet for å sikre meget god
slitestyrke

// VANNTETT OG SLITESTERK BASE
Formstøpt base av 3mm tykk polypropylen
sikrer produktene mot vanninntrenging og
slitasje

Få jobben gjort, med VETO PRO.
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TECH-PAC

TECH-PAC HI-VIZ

TECH-PAC LT
LapTop Modell
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//

RYGGSEKK

RYGGSEKK

//

// NYTT! LYSEGRÅ LOMMER
FOR BEDRE SYNLIGHET

// NYTT! LÅSBARE
KVALITETSGLIDELÅSER
FRA YKK®

// FORMSTØPT
HÅNDTAK

// UTTREKKBAR HENGEKROK
Muliggjør tilgang til verktøysekken
selv ved arbeid i høyden, eller på
steder det er ubeleilig å bøye seg for
å få tak i verktøyet

// SOLID YTRE AV
PVC-IMPREGNERT
POLYESTER MED
HI-VIZ-REFLEKSER
FRA 3M®
// NYTT! MAGNETISK
SKRUEFANGER

// SKULDERSTROPPFORSTERKER

// ERGONOMISK
RYGGBESKYTTELSE
Pustende og godt polstret
ryggplate gjør sekken meget
behagelig å bruke, selv ved
tung last over lengre avstander

// BAK

// NYTT! LÅSBARE
KVALITETSGLIDELÅSER
FRA YKK®

// NYTT! MAGNETISK
SKRUEFANGER

// FRONT

TECH-PAC

EL.NR.: 88 761 84
NRF: 98 144 27

H: 480mm B: 350mm D: 220mm
Tech Pac er en svært slitesterk verktøysekk, designet spesielt for profesjonelle håndverkere som med jevne mellomrom må gå i trapper, klatre
stiger eller gå lange avstander med mye oppakning. Med 46 innvendige
og utvendige lommer har Tech Pac god plass til håndverktøy, instrumenter, elektroverktøy og annet utstyr du skulle trenge. Tech-Pac har i
tillegg skulderstroppforsterker som både gir enkel tilgang til det største
verktøyrommet, samt reduserer belastningen på skulderstroppene.
Brukerfordeler: To adskilte oppbevaringsrom med god plass, vanntett
polypropylen-base, festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3,
TP4, MB, MB2.

TECH-PAC HI-VIZ

EL.NR.: 88 762 94
NRF: 98 144 38

H: 480mm B: 350mm D: 220mm
Synlighetsutgave av Veto Pro Pacs «Tech Pac». Tech Pac Hi-Viz er en
svært slitesterk verktøysekk, designet spesielt for profesjonelle håndverkere som med jevne mellomrom må gå i trapper, klatre stiger eller gå lange
avstander med mye oppakning. Med 46 innvendige og utvendige lommer
har Tech Pac Hi-Viz god plass til håndverktøy, instrumenter, elektroverktøy og annet utstyr du skulle trenge. Tech Pac Hi-Viz har i tillegg en
skulderstroppforsterker som både gir enkel tilgang til det største verktøyrommet, samt reduserer belastningen på skulderstroppene.
Brukerfordeler: To adskilte oppbevaringsrom med god plass, vanntett
polypropylen-base, 3M®-reflekser for optimal synlighet,
festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.

// LAPTOP
LOMME

EGENSKAPER:

TECH-PAC LT

EL.NR.: 88 762 93
NRF: 98 144 29
// FRONT

H: 480mm B: 350mm D: 220mm
Laptop-utgave av Veto Pro Pacs Tech Pac. Svært slitesterk verktøyryggsekk med laptop-lomme. Designet spesielt for profesjonelle
håndverkere som i tillegg til verktøy har behov for bruk av laptop i arbeidshverdagen. Med 27 innvendige og utvendige lommer har Tech Pac LT
god plass til håndverktøy, laptop/nettbrett, elektroverktøy og annet utstyr
du skulle trenge.
Brukerfordeler: To adskilte oppbevaringsrom (ett tilpasset laptop) med
god plass, vanntett polypropylen-base, festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.
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•

LÅSBARE KVALITETSGLIDELÅSER FRA YKK®

•

PVC-IMPREGNERTE HI-VIZ-REFLEKSER FRA 3M®

•

46 LOMMER TOTALT

•

LYSEGRÅ LOMMER FOR GOD SYNLIGHET

•

SOLID TAPEHOLDER

// BAK
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//

//

LUKKET VERKTØYBAG

De lukkede verktøybagene i Tech-serien til Veto Pro Pac er spesielt designet for deg som
jobber i krevende arbeidsmiljøer.
Med sitt ytre av vanntett PVC-impregnert polyester sørger disse bagene for at verktøyet
ditt er trygt oppbevart på enhver byggeplass.
De er rikelig utstyrt med vertikale innstikkslommer for god orden på verktøyet, og har i
tillegg god plass til mellomstort verktøy på hver side av midtpanelet.
Enten du skal ha med deg kun det mest nødvendige verktøyet, eller du skal stille fullt
utrustet, finnes det en bag i Tech-serien som passer!

TECH-MCT

// 6

TECH-LC

TECH-XL

XXL-F
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//

LUKKET VERKTØYBAG

LUKKET VERKTØYBAG

TECH-LC

//
EL.NR.: 88 761 82
NRF: 98 144 31

H: 480mm B: 350mm D: 220mm
Tech-LC er en svært slitesterk og romslig verktøybag med 53 innvendige
og utvendige oppbevaringslommer. Med Tech-LC får du med deg det
meste du trenger av verktøy, instrumenter og drill.
Brukerfordeler: To adskilte oppbevaringsrom med god plass. Vanntett
polypropylen-base. Formstøpt ergonomisk håndtak. Ekstra bred, polstret
skulderrem. Festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4,
MB, MB2.

// NYTT! FORMSTØPT
HÅNDTAK

// NYTT! SPESIALSYDDE
VERKTØYLOMMER
Optimaliserer plass-utnyttelsen

// NYTT! LÅSBARE
GLIDELÅSER
FRA YKK®

// BAK
// FRONT

// VANNTETT OG
SLITESTERK BASE
Formstøpt base av 3mm tykk
polypropylen sikrer produktene
mot vanninntrenging og slitasje

// NYTT! LÅSBARE
KVALITETSGLIDELÅSER
FRA YKK®

TECH-MCT

EL.NR.: 88 761 81
NRF: 98 144 34
// NYTT! FORMSTØPT
HÅNDTAK

H: 356mm B: 254mm D: 203mm
Tech-MCT er en svært slitesterk og plasseffektiv verktøybag med 44
innvendige og utvendige oppbevaringslommer. Med Tech-MCT får
du med deg det viktigste du trenger av verktøy, instrumenter og drill.
Brukerfordeler: Vanntett polypropylen-base, formstøpt ergonomisk
håndtak, ekstra bred, polstret skulderrem, to adskilte oppbevaringsrom
med god plass, festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3, TP4,
MB, MB2.

// NYTT! SPESIALSYDDE
VERKTØYLOMMER
Optimaliserer plass-utnyttelsen

// VANNTETT OG
SLITESTERK BASE
Formstøpt base av 3mm tykk
polypropylen sikrer produktene
mot vanninntrenging og slitasje

TECH-XL

EL.NR.: 88 761 83
NRF: 98 144 28

H: 480mm B: 350mm D: 220mm
Tech-XL er en svært slitesterk og meget romslig verktøybag med 80 innvendige og utvendige oppbevaringslommer. Med Tech-XL får du med deg
alt du trenger av verktøy, instrumenter og drill.
Brukerfordeler: To adskilte oppbevaringsrom med god plass, vanntett
polypropylen-base, formstøpt ergonomisk håndtak, ekstra bred og behagelig skulderrem, festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3,
TP4, MB, MB2.
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//

LUKKET VERKTØYBAG

VERKTØYVESKE MED ÅPEN TOPP

//

// BAK

XXL-F

EL.NR.: 88 769 95
NRF: 98 144 39

// FRONT

H: 430mm B: 650mm D: 240mm
XXL-F er den største lukkede verktøybagen fra Veto Pro Pac. Den er
svært slitesterk og ekstremt romslig, med mulighet for oppbevaring av
både håndsag og 60cm-vater. I tillegg har den 54 separate lommer, for
oppbevaring av diverse mindre verktøy og instrumenter.
Brukerfordeler: To adskilte oppbevaringsrom med god plass, vanntett
polypropylen-base, formstøpt ergonomisk håndtak, ekstra bred og behagelig skulderrem, festeanordning for separate verktøytasker eks. TP3,
TP4, MB, MB2.

Veto Pro Pac Tech Serie med åpen topp
De åpne verktøyveskene Veto Pro Pac er spesielt designet for deg som ønsker lett tilgang til
håndverktøyet ditt. Ved å velge en åpen verktøyveske slipper man utfordringen med å ha med
seg lengre håndverktøy, som mange lukkede bager byr på. Med sin solide utforming av
PVC-impregnert polyester, beskyttes verktøyet mot vannsprut og skitt.

OT-MC
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OT-XL

CT-XL
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//

VERKTØYVESKE MED ÅPEN TOPP

VERKTØYVESKE MED ÅPEN TOPP

//

// NYTT! FORMSTØPT
HÅNDTAK

// VANNTETT OG
SLITESTERK BASE
Formstøpt base av 3mm tykk
polypropylen sikrer produktene
mot vanninntrenging og slitasje

OT-XL
H: 420mm B: 430mm D: 240mm

// FESTE FOR
MÅLEBÅND I STÅL
Festeløsning på utsiden for å
henge på f.eks. målebånd eller
verktøytaske

TECH OT-MC

EL.NR.: 88 769 96
NRF: 98 144 41

OT-XL er Veto Pro Pacs største åpne verktøyveske.
Den er svært slitesterk og romslig, og er utstyrt med 40 vertikale
innstikkslommer, samt 4 glidelås-lommer.
Brukerfordeler: Vanntett polypropylen-base, formstøpt ergonomisk
håndtak, ekstra bred, polstret skulderrem, festeanordning for separate
verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.

EL.NR.: 88 769 80
NRF: 98 144 35

H: 458mm B: 254mm D: 204mm
Tech OT-MC er en svært slitesterk og hendig verktøyveske med 28
innvendige og utvendige oppbevaringslommer, i tillegg til et uttagbart
oppbevaringsrom med lokk, tilpasset mindre verktøy eller andre deler.
Brukerfordeler: Vanntett polypropylen-base, formstøpt ergonomisk
håndtak, ekstra bred, polstret skulderrem, festeanordning for separate
verktøytasker eks. TP3, TP4, MB, MB2.

// FLYTTBAR DELEBOKS
Flyttbar og uttagbar oppbevaringsboks med lokk,
for sikker oppbevaring av mindre deler og skruer.

CT-XL

EL.NR.: 88 769 97
NRF: 98 144 42

H: 420mm B: 430mm D: 240mm
CT-XL er et meget romslig og solid bærenett for håndverkere som ønsker
å få med seg mest mulig verktøy i én enhet. CT-XL er perfekt for oppbevaring av f.eks. batteriverktøy, skjøtekabler, større verktøy og tilbehør.
Brukerfordeler: Vanntett og formstøpt polypropylen-base som gjør at
den kan stå oppreist, behagelig og ergonomisk bærehåndtak.
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//

VERKTØYVESKE

//

DELEPOSE

Veto Pro Pac Tech Serie verktøytaske

Veto Pro Pac Tech Serie deleposer

Verktøytaskene fra Veto Pro Pac er ideelle for håndverkeren som skal utføre en liten jobb,
og ikke har behov for hele verktøybagen. Taskene fra Veto Pro Pac finnes som både
instrument- og verktøytasker, i flere størrelser.

Deleposene fra Veto Pro Pac er ideelle for håndverkeren som ønsker å holde god orden på alt
han trenger for å få jobben gjort. Disse fargekodede og gjennomsiktige deleposene fungerer utmerket til å holde system på alt av smådeler man
trenger gjennom en arbeidsdag.

// NYTT! LÅSBARE
KVALITETSGLIDELÅSER
FRA YKK®

MB

EL.NR.:
NRF:

88 761 78
98 144 32

MB2

EL.NR.:
NRF:

88 761 79
98 144 33

H: 229mm B: 204mm D: 77mm

H: 331mm B: 204mm D: 77mm

MB er en svært slitesterk og kompakt instrumenttaske med 12
lommer i forskjellige størrelser. Den kan enkelt hektes på en
hvilken som helst Veto Pro Pac-sekk eller -bag for transport.
MB er designet spesifikt for å passe dine instrumenter, men har
også diverse lommer for annet verktøy.

MB2 er en svært slitesterk 12-lommers instrumenttaske spesielt
tilpasset større instrumenter. Den kan enkelt hektes på en hvilken som helst Veto Pro Pac-sekk eller -bag for transport. MB2
er designet spesifikt for å de fleste instrumentene du bruker i
hverdagen, samt ditt mest brukte verktøy.

TP3

EL.NR.:
NRF:

88 761 76
98 144 36

TP4

EL.NR.:
NRF:

88 761 77
98 144 37

H: 242mm B: 140mm D: 121mm

H: 242mm B: 178mm D: 121mm

TP3 er en svært slitesterk og kompakt verktøytaske med 13
lommer designet for instrumenter og dine mest brukte håndverktøy. Om ønskelig kan den enkelt hektes på en hvilken
som helst Veto Pro Pac-sekk eller –bag, eller i beltet for enkel
transport.

TP4 er en svært slitesterk og kompakt verktøytaske med 15
lommer i forskjellige størrelser og kan i tillegg til å festes i beltet,
enkelt hektes på en hvilken som helst Veto Pro Pac-sekk eller
-bag for transport. TP4 er designet for å passe dine instrumenter og mest brukte håndverktøy.
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// NYTT! KARABINKROK
FOR FESTE PÅ
VERKTØYBAG EL.

PB4

EL.NR.: 88 770 12
NRF: 98 144 45

4 STK FARGEKODEDE VERKTØYLOMMER
H: 180mm B: 265mm
PB4 deleposene fra Veto Pro Pac egner seg utmerket til å holde orden i
alt av mindre deler og tilbehør. Med den forsterkede gjennomsiktige fremsiden er det lett å se hva som er oppbevart i hver enkelt pose. Leveres i
4-pk.

// GJENNOMSIKTIG UTSIDE, GJØR DET LETT Å
SE INNHOLDET I HVER
ENKELT POSE

PB4L

EL.NR.: 88 769 98
NRF: 98 144 43

4 STK FARGEKODEDE VERKTØYLOMMER
H: 230mm B: 305mm
// UTSIDE I POLYESTER
GJØR TASKENE MEGET
SLITESTERKE

PB4L deleposene fra Veto Pro Pac egner seg utmerket til å holde orden i
alt av mindre og mellomstore deler og tilbehør. Med den forsterkede gjennomsiktige fremsiden er det lett å se hva som er oppbevart i hver enkelt
pose. Leveres i 4-pk.
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Kontakt oss
VIX AS

Adresse:

Telefonnummer:

E-post:

Web:

Stabburveien 24
1617 Fredrikstad
Norge

+47 92 43 12 00

post@vix.no

www.vix.no

