SYSTEM PRZECHOWYWANIA
Z MOŻLIWOŚCIĄ DOPINANIA
DOWOLNYCH MODUŁÓW
STANLEYWORKS.PL

WSZECHSTRONNOŚĆ
MA ZNACZENIE.
W odniesieniu do przechowywania narzędzi zdajemy sobie sprawę, że nie
wszyscy potrzebują takiego samego rozwiązania.
Właśnie dlatego system przechowywania PRO-STACK™, z możliwością
dopinania dowolnych modułów, może zostać skonfigurowany dokładnie tak, jak
tego chcesz — ponieważ wszechstronność ma znaczenie.
Zaprojektowany z dbałością o detale, system PRO-STACK™ jest idealnym
rozwiązaniem bez względu na specyfikę wykonywanej pracy.

ELEMENTY NOWEGO
SYSTEMU PRZECHOWYWANIA
STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
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System STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
jest w pełni kompatybilny z rozwiązaniem
TSTAK™, możesz więc rozszerzać gamę
produktów do magazynowania wiedząc, że będą
one ze sobą współgrać.

ZAPROJEKTOWANY,
BY ZAPEWNIAĆ
WSZECHSTRONNOŚĆ
I WYDAJNOŚĆ

WSZECHSTRONNE
ROZWIĄZANIE

KONSTRUKCJA
MODUŁOWA

Idealny do przechowywania
i transportu elektronarzędzi,
narzędzi ręcznych,
akcesoriów i elementów
mocujących.
Każdy komponent
systemu perfekcyjnie
łączy się z kolejnym, aby
zapewniać maksymalną
wszechstronność.

MOŻLIWOŚĆ
INDYWIDUALNEGO
DOSTOSOWANIA

Możliwość dowolnej
konfiguracji modułów
zgodnie z porzebami
użytkownika.

Solidny i wytrzymały.
ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ
O TRWAŁOŚCI

PRZENOŚNY

Możliwość dopięcia
wózka, aby zapewnić
łatwy transport zestawu.
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DODAJ KOMPATYBILNE
PRODUKTY DO SWOJEGO
SYSTEMU PRZECHOWYWANIA
System PRO-STACK™ jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą zestawów
elektronarzędzi STANLEY® FATMAX®, zestawów akcesoriów, elektronicznych narzędzi
ręcznych oraz zestawów narzędzi mechanicznych.
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ZESTAWY ELEKTRONARZĘDZI

ZESTAWY AKCESORIÓW

Zintegruj zestawy elektronarzędzi z systemem
przechowywania PRO-STACK™ i chroń
je w wytrzymałych skrzyniach.

Dostępna jest szeroka gama akcesoriów,
które mogą być przechowywane
i transportowane na wygodnym wózku.

NARZĘDZIA ELEKTRONICZNE

ZESTAWY MECHANICZNE

Zestawy elektronicznych narzędzi
ręcznych, obejmujące lasery z czerwoną
i zieloną wiązką, mogą zostać połączone
i przechowywane wraz z resztą narzędzi.

Szeroki wybór zestawów kluczy
grzechotkowych, nasadowych i płaskich jest
dostarczany w skrzyniach kompatybilnych
z systemem PRO-STACK™.
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System PRO-STACK™ obejmuje
różnorodne moduły do przechowywania,
które można dostosować do
indywidualnych potrzeb.

DLA ELEKTRYKÓW

FMST83296-1

Wybierz modele z szufladami i organizerami na
zaciski kablowe, śrubki i złączki. Otwarte torby,
duże skrzynie przydadzą się do przechowywania
większych narzędzi.

FMST1-71969

FMST1-71968

FMST82967-1

DLA BUDOWNICZYCH

FMST1-71967

Głęboka skrzynia z wyciąganą tacą, płytka skrzynia
z pianką do przechowywania elektronarzędzi oraz
wózek tworzą idealne mobilne rozwiązanie.
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FMST1-71971

FMST1-72363

DLA HYDRAULIKÓW

FMST1-71966

System przechowywania obejmuje moduł szuflad
mogących zmieścić wszystkie złączki rurowe i akcesoria,
a otwarta torba oraz skrzynia do przechowywania plus
składany wózek, zapewniają łatwy transport.

FMST1-71968

FMST83296-1

FMST1-71972

DLA MONTERÓW MEBLI

FMST1-71966

Przenośna głęboka skrzynia do przechowywania
większych narzedzi ręcznych, skrzynie z wkładkami
piankowymi do przechowywania elektronarzędzi,
moduł z podwójną szufladą na akcesoria.

FMST1-71981

FMST1-75753
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SKRZYNIE DO
PRZECHOWYWANIA
Linia różnorodnych skrzyń PRO-STACK™ to wytrzymały system przechowywania, który może
być dostosowywany do indywidualnych potrzeb użytkownika za pomocą wkładek piankowych,
szuflad na akcesoria oraz dużych skrzyń na narzędzia.
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SKRZYNIA PŁYTKA Z ORGANIZEREM GÓRNYM STANLEY® FATMAX®
PRO-STACK™ I
● Idealna do przechowywania elektronarzędzi.
● Zintegrowany płytki organizer do przechowywania małych części i akcesoriów.
● Model FMST1-71967 zawiera wkładkę piankową do bezpiecznego
przechowywania elektronarzędzi i akcesoriów, dzięki której
można spersonalizować wnętrze skrzyni.
● Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość
i trwałość.
● Aluminiowy uchwyt zapewnia trwałość, wygodę i łatwy
transport.
● Otwór na kłódkę zapewnia bezpieczeństwo w miejscu
pracy, w warsztacie lub garażu.

Kod produktu

Wkładka piankowa

Pojemność

Wymiary

FMST1-71967

w zestawie

14 litrów

440 × 183 × 333 mm

FMST75503-1

nie znajduje się
w zestawie

14 litrów

440 × 183 × 333 mm

Wkładka
piankowa
w zestawie
z FMST1-71967

SKRZYNIA PŁYTKA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ II
● Idealna do przechowywania mniejszych narzędzi ręcznych
i elektronarzędzi.
● Model FMST1-71966 zawiera wkładkę piankową do
bezpiecznego przechowywania elektronarzędzi i akcesoriów,
dzięki której można spersonalizować wnętrze skrzyni.
● Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość
i trwałość.
● Bimateriałowy uchwyt do przenoszenia zapewnia wygodę
i łatwy transport.
● Otwór na kłódkę zapewnia bezpieczeństwo w miejscu
pracy, w warsztacie lub garażu.

Kod produktu

Wkładka piankowa

Pojemność

Wymiary

FMST1-71966

w zestawie

13,5 litra

440 × 162 × 333 mm

FMST1-75502

nie znajduje się
w zestawie

13,5 litra

440 × 162 × 333 mm

Wkładka
piankowa
w zestawie
z FMST1-71966
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SKRZYNIA Z GŁĘBOKĄ SZUFLADĄ STANLEY® FATMAX®
PRO-STACK™ III
● Nadaje się perfekcyjnie do przechowywania narzędzi
ręcznych i akcesoriów.
● 4 małe i 2 duże wyciągane pojemniki z pokrywą
umożliwiają przechowywanie zarówno małych części
i akcesoriów, jak i większych narzędzi.
● Bimateriałowy uchwyt do przenoszenia zapewnia
wygodę i łatwy transport.
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Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST1-71968

9,5 litra

430 × 175 × 315 mm

SKRZYNIA Z 2 SZUFLADAMI STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ IV
● Idealne do przechowywania małych części i akcesoriów.
● Posiadają 2 szuflady z wyjmowanymi podziałkami
do przechowywania małych części (kotwy, elementy
mocujące, akcesoria).
● Bimateriałowy uchwyt do przenoszenia zapewnia
wygodę i łatwy transport.

Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST1-71969

8,1 litra

430 × 175 × 315 mm
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SKRZYNIA GŁĘBOKA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ VI
● Perfekcyjne rozwiązanie do przechowywania narzędzi ręcznych
i elektronarzędzi.
● Wewnętrzna taca zapewnia łatwy dostęp do narzędzi ręcznych
i innych małych części.
● Tacę można wyciągnąć, by zmieścić większe elektronarzędzia.
● Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość
i trwałość.
● Bimateriałowy uchwyt do przenoszenia zapewnia
wygodę i łatwy transport.
● Otwór na kłódkę zapewnia bezpieczeństwo w miejscu
pracy, w warsztacie lub garażu.
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Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST1-71971

22,2 litra

440 × 302 × 333 mm

SKRZYNIA GŁĘBOKA Z ORGANIZEREM GÓRNYM STANLEY® I MOCNĄ
RĘKOJEŚCIĄ FATMAX® PRO-STACK™
● Perfekcyjne rozwiązanie do przechowywania narzędzi
ręcznych i elektronarzędzi.
● Zintegrowany płytki organizer, idealny do
przechowywania małych części i akcesoriów.
● Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają
wytrzymałość i trwałość.
● Aluminiowy uchwyt na całej długości zapewnia trwałość,
wygodę i łatwy transport.
● Otwór na kłódkę zapewnia bezpieczeństwo w miejscu
pracy, w warsztacie lub garażu.

Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST1-75796

22,2 litra

442 × 323 × 338 mm
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SKRZYNIA OTWARTA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Idealna do przechowywania elektronarzędzi i narzędzi
ręcznych.
● Duży otwór zapewnia łatwy dostęp do zawartości.
● Składany bimateriałowy uchwyt do przenoszenia
zapewnia wygodę i łatwy transport.

Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST1-75794

27 litrów

440 × 275 × 320 mm

SKRZYNIA COMBO STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Idealna do przechowywania mniejszych narzędzi
ręcznych i większych elektronarzędzi.
● Wyposażona w skrzynię na narzędzia z dostosowywaną
indywidualnie wkładką piankową do bezpiecznego
przechowywania elektronarzędzi, jak i 2 dodatkowe
szuflady z wyciąganymi podziałkami do przechowywania
małych części i akcesoriów.
● Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają
wytrzymałość i trwałość.
● Bimateriałowy uchwyt do przenoszenia zapewnia
wygodę i łatwy transport.
● Otwór na kłódkę zapewnia bezpieczeństwo w miejscu
pracy, w warsztacie lub garażu.
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Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST1-71981

21,6 litra

440 × 337 × 333 mm

WKŁADKA PIANKOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Do bezpiecznego przechowywania elektronarzędzi i akcesoriów - Umożliwia
całkowitą personalizację wnętrza skrzyni
● Kompatybilna ze
skrzynią płytką z organizerem górnym FMST1-71967
skrzynią płytką FMST1-71966
skrzynią Combo FMST1-71981

Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST1-72365

-

430 × 70 × 300 mm
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ORGANIZER
Niezależnie od tego, jaki zestaw narzędzi zabierasz ze sobą do pracy, chcesz mieć pod ręką
wszystkie akcesoria - złączki, kable i nie tylko.
Organizer PRO-STACK™ dzięki przeźroczystym pokrywom oraz wyjmowanym pojemnikom,
umożliwia szybki dobór odpowiedniego elementu. Przemyślana konstrukcja umożliwia
przechowywanie wszystkiego w odpowiednim miejscu.
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ORGANIZER STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Idealny do przechowywania małych części,
komponentów i akcesoriów.
● Wytrzymała, przeźroczysta pokrywa poliwęglanowa
zapewnia podgląd zawartości organizera.
● Zawiera 10 wyjmowanych pojemników z możliwością
ustawiania w stosy.
● Pokrywa z metalowymi zawiasami, zamykana za pomocą
galwanizowanych metalowych zatrzasków.

Kod produktu

Pojemność

Wymiary

FMST82967-1

7,8 litra

440 × 119 × 333 mm
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TORBY MATERIAŁOWE
Torby materiałowe są lekkie i jednocześnie bardzo wytrzymałe. Przegrody pozwalają chronić
zawartość, a pas naramienny z podkładką zapewnia wygodę podczas przenoszenia. Produkowane
z wytrzymałej tkaniny 600 Denier, torby są wyposażone w wodoodporną podstawę z formowanego
tworzywa sztucznego, która zapewnia ochronę na wypadek zetknięcia z mokrym podłożem. Torby
są w pełni kompatybilne z pozostałymi produktami z gamy.
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TORBA MATERIAŁOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Idealna do przechowywania i transportowania narzędzi
i akcesoriów.
● Wytrzymała i wodoodporna podstawa z tworzywa
sztucznego chroni jej zawartość przed brudem i wilgocią.
● Pas naramienny oraz aluminiowy uchwyt zapewniają
komfortowy transport narzędzi.
● Szlufki wewnątrz torby umożliwiają stabilne
przechowywanie narzędzi.
● Wewnętrzne kieszenie zapewniają dodatkowe możliwości
organizacji narzędzi różnego typu.
● Przednia kieszeń na zamek, idealna do przechowywania
rzeczy osobistych.
● Zintegrowany uchwyt na taśmę mierniczą.
● Wykonana z wytrzymałej tkaniny 600 Denier.

Kod produktu

Nośność

Wymiary

FMST83296-1

30 kg

450 × 350 × 250 mm
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TORBA MATERIAŁOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Idealna do przechowywania i transportowania narzędzi
i akcesoriów.
● Wytrzymała i wodoodporna podstawa z tworzywa
sztucznego chroni jej zawartość przed brudem i wilgocią.
● Pas naramienny z podkładką i uchwyt zapewniają
komfortowy transport narzędzi.
● Szlufki wewnątrz torby umożliwiają stabilne
przechowywanie narzędzi.
● Wewnętrzne kieszenie zapewniają dodatkowe możliwości
organizacji narzędzi różnego typu.
● Przednia kieszeń na zamek, idealna do przechowywania
rzeczy osobistych.
● Zintegrowany uchwyt na taśmę mierniczą.
● Zintegrowany uchwyt na wizytówkę, z przezroczystym
okienkiem ułatwiającym identyfikację.
● Wykonana z wytrzymałej tkaniny 600 Denier.
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Kod produktu

Nośność

Wymiary

FMST83297-1

30 kg

450 × 300 × 250 mm

POSTAW NA
MOBILNOŚĆ
Po skonfigurowaniu systemu do przechowywania możesz uzupełnić go modułem ułatwiającym
transport. Wózek jest składany, co znacznie ułatwia przechowywanie w samochodzie dostawczym,
a mobilna skrzynia do przechowywania zapewnia zwiększoną elastyczność, dzięki zintegrowanym
i wytrzymałym kółkom.
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PLATFORMA TRANSPORTOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Idealne rozwiązanie do przemieszczania modułów
PRO-STACK™.
● Wytrzymałe kółka z blokadą pozwalają na transport
skrzyń, nawet na nierównych nawierzchniach.

Kod produktu

Nośność

Wymiary

FMST1-71972

100 kg

486 × 181 × 436 mm

WÓZEK STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Zapewnia idealne rozwiązanie do przemieszczania
modułów PRO-STACK™.
● Wytrzymały aluminiowy wózek teleskopowy zapewnia
łatwe manewrowanie. Może zostać złożony w celu
przechowywania i transportu w samochodach
osobowych i dostawczych.
● Wytrzymałe kółka z blokadą zwiększają bezpieczeństwo
oraz zapewniają mobilność, nawet na nierównych
nawierzchniach.
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Kod produktu

Nośność

Wymiary

FMST1-72363

100 kg

546 × 1043 × 590 mm

MOBILNA SKRZYNIA Z AUTOMATYCZNIE OTWIERANĄ POKRYWĄ
STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™
● Zapewnia różnorakie możliwości przechowywania narzędzi i akcesoriów.
● Uchwyt teleskopowy zapewnia łatwość manewrowania.
● Może zostać złożony w celu przechowywania i transportu
w samochodach osobowych i dostawczych.
● Wytrzymałe 7-calowe kółka zwiększają bezpieczeństwo oraz zapewniają
mobilność, nawet na nierównych nawierzchniach.
● Galwanizowane metalowe zatrzaski zapewniają wytrzymałość i trwałość.
● Bimateriałowy uchwyt do przenoszenia zapewnia wygodę i łatwy
transport.
● Otwór na kłódkę zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy, w warsztacie
lub garażu.

Kod produktu

Nośność

Wymiary

FMST1-75753

50 kg

512 × 1000 × 435 mm
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GAMA PRODUKTÓW STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

MOBILNE

MIĘKKIE
TORBY

SKRZYNIE DO PRZECHOWYWANIA

DANE TECHNICZNE
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Model

Kod produktu

Wymiary

SKRZYNIA PŁYTKA Z ORGANIZEREM GÓRNYM STANLEY®
FATMAX® PRO-STACK™ I (wkładka piankowa w zestawie)

FMST1-71967

440 × 183 × 333 mm

SKRZYNIA PŁYTKA Z ORGANIZEREM GÓRNYM STANLEY®
FATMAX® PRO-STACK™ I

FMST75503-1

440 × 183 × 333 mm

SKRZYNIA PŁYTKA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ II
(wkładka piankowa w zestawie)

FMST1-71966

440 × 162 × 333 mm

SKRZYNIA PŁYTKA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ II

FMST1-75502

440 × 162 × 333 mm

SKRZYNIA Z GŁĘBOKĄ SZUFLADĄ STANLEY® FATMAX®
PRO-STACK™ III

FMST1-71968

430 × 175 × 315 mm

SKRZYNIA Z 2 SZUFLADAMI STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ IV

FMST1-71969

430 × 175 × 315 mm

SKRZYNIA GŁĘBOKA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ VI

FMST1-71971

440 × 302 × 333 mm

SKRZYNIA GŁĘBOKA Z ORGANIZEREM GÓRNYM STANLEY® I
MOCNĄ RĘKOJEŚCIĄ FATMAX® PRO-STACK™

FMST1-75796

442 × 323 × 338 mm

SKRZYNIA OTWARTA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST1-75794

440 × 275 × 320 mm

SKRZYNIA COMBO STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST1-71981

440 × 337 × 333 mm

WKŁADKA PIANKOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST1-72365

430 × 70 × 300 mm

ORGANIZER STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST82967-1

440 × 119 × 333 mm

TORBA MATERIAŁOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST83296-1

450 × 350 × 250 mm

TORBA MATERIAŁOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST83297-1

450 × 300 × 250 mm

PLATFORMA TRANSPORTOWA STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST1-71972

486 × 181 × 436 mm

WÓZEK STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST1-72363

546 × 1043 × 590
mm

MOBILNA SKRZYNIA Z AUTOMATYCZNIE OTWIERANĄ
POKRYWĄ STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™

FMST1-75753

512 × 1000 × 435 mm
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