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Orden i sagerne giver 
kontrol i hverdagen

”Er der nogen der kan fortælle mig, hvor det ligger?”   
Et simpelt råb om overblik, der kan sinke og fordyre en 
arbejdsproces. Orden skaber derimod kontrol, ro og re-
sultater. Det er drivkraften bag raaco A/S, der igennem 
en vedholdende systemtanke udvikler fleksible opbe-
varingsløsninger til orden i det daglige arbejde. Orden 
giver overblik og sparer tid, fordi der er styr på tingene. 
Det afføder en positiv kontrol, der kan mærkes både i 
processen og på bundlinjen. Orden skaber resultater, en-
kelt og ligetil.

Et design for fremtiden og med omsorg for miljøet
raaco er et moderne og gennemprøvet system, der er 
fremtidssikret. Hver produktgruppe er designet, så dele-
ne passer sammen, kan stables, flyttes rundt og sættes i 
orden efter det personlige behov. F.eks. passer de ældste 
indsatse fra 1982 stadig i de nyeste ToolCase kufferter 
og vil også gøre det fremover. Systemet er designet til at 
blive brugt, og er skabt med runde hjørner og ergonomi-
ske håndtag, der gør det rart at arbejde med. Alle opbe-
varingsæsker er lavet i stærke, slagfaste materialer med 
lang holdbarhed. Fysisk og praktisk. Det giver ikke bare 
overblik nu og her, men skaber tryghed og resultater i 
planlægning og systematisering langt ind i fremtiden. 

raaco’s produkter er designet efter DFD-princippet (De-
sign for Disassembly), og betyder at produkterne kan 
skilles ad. Det gør det muligt at udskifte dele, som er 
gået i stykker, og ikke mindst at tilgodese miljøet, når 
produkterne skal bortskaffes og materialer genanven-
des.

Made in Denmark
raaco bliver designet og fremstillet i Nykøbing Falster, 
og det er med stolthed at vores produkter vækker stor 
interesse både nationalt og internationalt. I dag bliver 
raaco brugt i over 20 lande, hvor vi skaber orden i alt 
fra helt små virksomheder til Airbus Group, der er en af 
Europas største.
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raaco værktøjskufferter dækker de behov, som 
bl.a. rejsemontører, serviceteknikkere og hånd-
værkere har brug for i det daglige arbejde.

Stor styrke og gennemtænkte detaljer
raaco værktøjskufferter er suverænt dansk design 
skabt i de absolut stærkeste materialer. Konstrukti-
onen er nøje gennemtænkt ned til mindste detalje, 
og det viser sig i den samlede stabilitet og styrke, 
som er helt uovertruffen.

ToolCase
En meget robust og stærk kuffertserie. Rammen er 
støbt i et stykke sammen med hængslerne. Det gi-
ver en stor styrke og holdbarhed. Kufferten er forsy-
net med kvalitets gasdæmpere, der gør den nem og 
sikker at åbne og lukke.

ServiceCase 
En enkel og overskuelig og yderst solid værktøjskuf-
fert med plads til det mest nødvendige. En hverdags 
slider, der dækker mange behov i bygge- og anlægs-
branchen.

Dækker det individuelle behov for orden
Kufferterne er indrettet, så du løbende kan ændre 
og udskifte indsatse og holdere efter behov. Fleksi-
bilitet og overblik er afgørende for at holde orden i 
det daglige arbejde.

Værktøjskufferter  
designet til uovertruffen 
holdbarhed og orden

ToolCase Basic

ToolCase Premium

ToolCase Superior

ServiceCase
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ToolCase
Suverænt dansk design med 
en uovertruffen styrke

“Ofte kan jeg ikke parkere tæt på kunden, og så er 
det guld værd ikke at skulle slæbe sig helt skæv.” 
Bjarne Ladevig, servicetekniker, Zolutions ApS

Red Dot Award 2014, German Design Award Nominee 2014  
og IF designpris 2013

Dette er en værktøjskuffert for de professionelle og 
kræsne. Overblik og funktionalitet er en selvfølge.
ToolCase serien er en meget robust og stærk kuf-
fertserie fremstillet af slagfast ABS og med helstøb-
te aluminiumrammer. Det viser sig i en uovertruffen 
styrke og holdbarhed. Kufferten leveres med 3 års 
garanti. 

Serien består af 3 forskellige modeller: Basic, Pre-
mium og Superior version, med hver deres grad af 
styrke og stabilitet. Alle 3 modeller fås i 2 forskelli-
ge størrelser.

Trolleysystemet er integreret i rammen. Det er et 
4-trins teleskop-håndtag på 105 cm, som sørger for 
tilstrækkelig afstand til hælene, når man går.
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Solide gummihjul
Med stærke ophæng gør kufferten både lyd-
svag, nem og behagelig at trække.

Skrå og afrundede hjørner
Unikt designet for at mindske risikoen for skader.

Bredt håndtag 
Plads til store hænder med store handsker. 

Udskiftelige værktøjstavler
Åbner i en vinkel, der giver god adgang til 
tingene. Fås i forskellige varianter. 

Open ToolFix kassetter
Holder værktøjet sikkert på plads. Åben i 
bunden, for bedre overblik. Passer til alle 
typer værktøj mellem Ø10 og 25 mm. 

Elastiske værktøjslommer 
Fås i tre størrelser. Passer til alle typer værktøj 
mellem Ø10 og 40 mm.

Bakke i bunden 
Til småting og tilbehør. Kan inddeles med et 
stort udvalg af indsatse eller skillevægge.  

Åbne-lukkesystem med gasdæmpere
Kvalitets gasdæmpere, der gør det sikkert og 
nemt at åbne og lukke kufferten.
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ServiceCase 
Robust, enkel og overskuelig 

ServiceCase er en yderst solid værktøjskuffert 
fremstillet af markedets stærkeste plastmateriale.
ServiceCase gør det nemt at holde styr på værktøj 
og tilbehør, og sikrer, at det hele er godt beskyttet 
under den daglige håndtering. Og så er kufferten 
en fleksibel løsning, der giver dig mulighed for at 
indrette den personligt ved hjælp af raacoFix og 
skillevægge. 

Fås med kodelås eller nøglelås og i en trolleyudgave. 
Har en bæreevne på 20 kg. 

IF-designpris / 1997IF designpris 1997   1997

Få inspiration til orden på raaco.com

”Den glider ingen steder, når jeg er på et vådt dæk. 
Og jeg kan ha’ alt mit værktøj med på skibene. 
Praktisk, med godt overblik. Og så er den robust.”
Erik Tedeschi, marinemekaniker
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Markedets stærkeste plastmateriale 
Fremstillet af polycarbonat, der kan tåle lidt 
af hvert. 

Trolleyudgave
Nem at montere og giver behagelig transport 
af tungt værktøj.

Gummistriber i bunden 
Sikrer at kufferten ikke ridser eller skrider 
rundt på et bord eller i bilen.

Stabil værktøjsplade
Værktøjspladerne holdes fast med en stærk 
bøjle, når låget er åbent.

Smarte indsatsbokse
Indsats boksene giver overblik og kan rumme 
store mængder af småting.

Flytbare skillevægge
Giver dig fleksibilitet, kontrol og orden, når 
kufferten skal indrettes.

raacoFix værktøjsholdere
Kan bruges enkeltvis eller sættes sammen for 
mere plads til værktøjet.

Ekstra rum med låg
Praktisk til de mindre ting, der godt må ligge 
løst.
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 Varenr. Produkt Mål ( HxBxD mm ) Bæreevne Vægt kg Farve  

 Basic

 139502  Basic L - 67  360 x 475 x 200 25 6,08  Alu/sort

 139779  Basic L - 48  360 x 475 x 200  25 5,88  Alu/sort

 139977 Basic XL - 66  410 x 485 x 215  25 6,65 Alu/sort

 139984  Basic XL - 79  410 x 485 x 215  35 6,88  Alu/sort

 Premium

 139519  Premium L - 67  360 x 475 x 200  35 6,83  Alu/sort

 139786  Premium L - 10/4F  360 x 475 x 200  35 6,95  Alu/sort

 139533  Premium XL - 79 410 x 485 x 215 35 7,49 Alu/sort

 139793  Premium XL - 34/4F  410 x 485 x 215 35 7,75 Alu/sort

 139557  Premium XLT - 79  410 x 485 x 250 35 9,35 Alu/sort

 Superior

 139526  Superior L - 57/2F  360 x 475 x 200  45 6,93  Alu/sort

 139809 Superior L - 6F 360 x 475 x 200 45 7,00  Alu/sort

 139540  Superior XL - 34/4F  410 x 485 x 215 45 7,99  Alu/sort

 139816  Superior XL - 23/6F 410 x 485 x 215 45 8,16 Alu/sort

 139564  Superior XLT - 23/6F 410 x 485 x 250 45 9,97 Alu/sort

 139991  Superior XLT - 34/4F 410 x 485 x 250 45 9,80  Alu/sort

 Tool Panel

 140072  Tool Panel TPDS-24/14-L 225 x 415 0 0,64  Sort/gul 

 140089  Tool Panel TPDS-4xOpenFix-L  225 x 415  0 1,01  Sort/gul

 140096 Tool Panel TPDS-19/1-L 225 x 415  0 0,53  Sort/gul

 140102  Tool Panel TPDS-28/17-XL  295 x 410 0 0,67  Sort/gul

 140119  Tool Panel TPDS-4xOpenFix-XL  295 x 410 0 1,03  Sort/gul

 140126  Tool Panel TPDS-23/1-XL  295 x 410  0 0,56  Sort/gul

 Skillevæg

 140751  Skillevæg 55 L - Type B  46 x 281 x 7  0 0,32  Sort

 140768  Skillevæg 55 XL - Type B  46 x 330 x 7  0 0,33  Sort

 140775  Skillevæg 80 XL - Type B  68 x 330 x 7  0 0,40  Sort

 140782  Skillevæg 55 L/XL - Type A  46 x 429 x 10  0 0,38  Sort

 140799  Skillevæg 80 XL - Type A  68 x 435 x 7  0 0,42  Sort

 Lås

 143592 TSA lås til ToolCase (1 sæt)  0 0,16 Alu

Sammenlign ToolCase kufferterne, så du får lige præcis det, du skal bruge

Se hele sortimentet med detaljeret oversigt over tilbehør på raaco.com

  raaco   orden skaber resultater

      = Nyhed
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Se hele sortimentet med detaljeret oversigt over tilbehør på raaco.com

Se hele sortimentet med detaljeret oversigt over tilbehør på raaco.com

 Varenr. Produkt Mål ( HxBxD mm ) Bæreevne Vægt kg  Farve  

 ServiceCase 

 136785  ServiceCase - kodelås  187 x 535 x 402 20 6,18  raaco blå 

 136792  ServiceCase - nøglelås  187 x 535 x 402  20 6,18 raaco blå 

 ServiceCase Trolley

 136808  ServiceCase Trolley - kodelås 215 x 600 x 402 20 8,38 raaco blå 

 136815 ServiceCase Trolley - nøglelås 215 x 600 x 402  20 8,38 raaco blå

 ServiceCase Tilbehør

 136822  raacoFix stor, sæt á 2 stk.  140 x 242 x 38  0 0,64 raaco grå/gul

 136839  raacoFix lille, sæt á 2 stk.  100 x 242 x 38  0 0,54 raaco grå/gul

 136846  ServiceCase skillevægge, 100 x 12 x 277  0 0,28  raaco grå 
  sæt á 3 stk. 

 125024  ServiceCase box , sæt á 2 stk. 52 x 275 x 98  0 0,35  Klar

Vælg den ServiceCase model, der passer dig bedst

 raaco  orden skaber resultater  raaco   orden skaber resultater
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“Den er som skræddersyet til mit arbejdsområde. Jeg har 
omkring 20 kg værktøj med, så det er en kæmpe fordel, 
at den er på hjul. Og så kører den lige godt på alle slags 
underlag. Den har en høj grad af fleksibilitet, og jeg har 
indrettet den, så den passer mig helt perfekt.” 
Dan Diesø, servicetekniker, Contech Automatic ApS
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Orden skaber resultater  
og arbejdsglæde

Siden 1956 har raaco fokuseret på at udvikle de bedste, 
mest overskuelige opbevaringssystemer til industrien 
og professionelle håndværkere verden over. Tanken er 
målrettet og enkel. Det handler om orden. Ikke bare i 
de mange komponenter, værktøj og vigtige smådele i 
virksomhedens produktion, men også i hovedet. 
Orden giver overblik, kontrol og tryghed – og dermed 
vokser arbejdsglæden til gavn for alle.

Plads til gode ideer, der holder
Når arbejdspladsen er ryddet, og alle de vigtige små-
ting og tilbehøret er sorteret i de rigtige æsker og 
rum, bliver der plads til at tænke nye tanker. Luft til 
at se tingene fra nye vinkler og overskud til at skabe 
endnu bedre resultater. Det er sådan, vi selv arbejder 
hos raaco. Derfor kan vi blive ved med at udvikle nye, 
innovative og gennemtænkte løsninger, der holder 
langt ind i fremtiden. 

Designpriser forpligter 
Gennem tiden har raaco modtaget adskillige interna- 
tionale og danske priser for vores fremragende indu-
strielle design. Det er vi naturligvis stolte af. Og det 
forpligter. Derfor gør vi os umage og stiller store krav 
til vores systemers holdbarhed, funktioner og detaljer. 
Vi sørger altid for at holde den høje standard, både 
når det gælder ideer, såvel som konstruktion og ma-
terialevalg.

Miljørigtig tankegang 
Hos raaco er vi meget miljøbevidste og går langt for 
at sikre en miljørigtig udvikling af produkter og drift af 
virksomheden. I praksis betyder det, at vi er opmærk-
somme på at belaste miljøet og vores medarbejdere 
mindst muligt. Dagligt mærkes det ved et behageligt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vores medarbej-
dere skaber robuste, miljøvenlige løsninger med en 
lang holdbarhed. Det gavner alle, også miljøet.
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