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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 opbeva-
ringsløsninger 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 pro-
cessen og på bundlinjen. Orden skaber resultater, enkelt 
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 indsat-
sene fra 1982 stadig i de nyeste CarryLite æsker og vil 
også gøre det fremover. Systemet er designet til at blive 
brugt, og er skabt med runde hjørner og ergonomiske 
håndtag, der gør det rart at arbejde med. Alle opbeva-
ringsæsker 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 genanvendes.

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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Overblik og orden 
skaber du selv
Med raaco indsatse kan du skabe sammenhæng og 
overblik helt efter eget ønske. 
Der er 20 varianter af indsatse, der i højde, bredde og 
dybde passer til de 3 systemer: Boxxser, CarryLite og 
Assorter. Ved hjælp af det brede udbud af indsatse kan 
du indrette dit raaco produkt efter behov - og flytte 
indretningen lige så let igen. Indsatse og indhold bli-
ver på plads takket være det særlige montagesystem. 
Desuden gør de løse indsatse det nemt at få fat i selv 
de mindste emner.

Indsatsene passer på tværs af raaco produktprogrammet. 
Flyt den enkelte indsats derhen, hvor du skal bruge den.

Se samtlige indsatse på www.raaco.com
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Lågene er designet med forhøjede profiler, der 
sikrer, at selv de mindste komponenter bliver på  
deres plads i indsatsene, når låget er lukket. Det 
sorterede indhold bliver ikke blandet sammen 
f.eks. under transport. Det er god orden.
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Indsats 55 A9-1 
Varenr. 100274

Mål (HxBxD, mm): 47 x 39 x 55 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 16xA9-1 
Varenr. 105347 / i raster bakke

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 16 stk.

Indsats 55 A9-2 
Varenr. 114578

Mål (HxBxD, mm): 47 x 39 x 109 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 8xA9-2 
Varenr. 136419 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 8 stk.

Indsats 55 A9-3 
Varenr. 114653

Mål (HxBxD, mm): 47 x 39 x 163 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. 

Indsats 55 6xA9-3 
Varenr. 136426 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 238 x 168 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 6 stk.

Indsats 55 A9-4 
Varenr. 114585

Mål (HxBxD, mm): 47 x 39 x 218 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 4xA9-4 
Varenr. 136433 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 4 stk.

Indsats 55 A8-1 
Varenr. 105590

Mål (HxBxD, mm): 47 x 55 x 79 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase..
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Indsats 55 4xA8-2 
Varenr. 136457 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 4 stk.

Indsats 55 A8-2 
Varenr. 114592

Mål (HxBxD, mm): 47 x 55 x 157 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 A8-3 
Varenr. 114608

Mål (HxBxD, mm): 47 x 55 x 235 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 3xA8-3 
Varenr. 136464 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 238 x 168 
Farve: Klar 

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 3 stk.

Indsats 55 A7-1 
Varenr. 105583

Mål (HxBxD, mm): 47 x 79 x 109 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 4xA7-1 
Varenr. 136471 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 4 stk.

Indsats 55 A7-2 
Varenr. 103695

Mål (HxBxD, mm): 47 x 79 x 218 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 2xA7-2 
Varenr. 136488 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 2 stk.

Indsats 55 8xA8-1 
Varenr. 109888 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 8 stk.
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Indsats 55 A6-1 
Varenr. 105576

Mål (HxBxD, mm): 47 x 109 x 157 
Farve: Klar

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase.

Indsats 55 2xA6-1 
Varenr. 136495 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 47 x 220 x 160 
Farve: Klar 

Indsats 55. Kan bl.a. anvendes til Assorter 55, 
Boxxser 55, CarryLite 55, Compact, skuffe  
250-3 og bakke i ToolCase. Bakke med 2 stk.

Indsats 80 BA8-1 
Varenr. 119276

Mål (HxBxD, mm): 69 x 55 x 79 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase.

 

 

Indsats 80 8xBA8-1 
Varenr. 136501 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 69 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase. 
Bakke med 8 stk.

 

 

Indsats 80 BA8-2 
Varenr. 119283

Mål (HxBxD, mm): 69 x 55 x 157 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase.

Indsats 80 4xBA8-2 
Varenr. 136518 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 69 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase.
Bakke med 4 stk.

 

Indsats 80 BA8-3 
Varenr. 119290

Mål (HxBxD, mm): 69 x 55 x 235 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80,  
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase.

Indsats 80 3xBA8-3 
Varenr. 136525 / i raster bakke

Mål (HxBxD, mm): 69 x 238 x 168 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase. 
Bakke med 3 stk.

Indsats 80 BA7-1 
Varenr. 119306

Mål (HxBxD, mm): 69 x 79 x 109 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase.
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Indsats 80 4xBA7-1 
Varenr. 136532 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 69 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase. 
Bakke med 4 stk.

Indsats 80 BA7-2 
Varenr. 119313

Mål (HxBxD, mm): 69 x 79 x 218 
Farve: Klar 

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase.

Indsats 80 2xBA7-2 
Varenr. 136549 / i raster bakke

Mål (HxBxD, mm): 69 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase. 
Bakke med 2 stk.

Indsats 80 BA6-1 
Varenr. 119320

Mål (HxBxD, mm): 69 x 109 x 157 
Farve: Klar 

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase.

Indsats 80 2xBA6-1 
Varenr. 136556 / i raster bakke 

Mål (HxBxD, mm): 69 x 220 x 160 
Farve: Klar

Indsats 80. Kan bl.a. anvendes til Assorter 80, 
Boxxser 80, CarryLite 80 og bakke i ToolCase. 
Bakke med 2 stk.

Indsats A71 
Varenr. 115735

Mål (HxBxD, mm): 24 x 79 x 109 
Farve: Klar

Indsats 27 med 1 rum. Kan bl.a. anvendes 
til inddeling af Pocketbox, Assorter, Boxxser, 
CarryLite, Compact og skuffe 250-3.

Indsats A73 
Varenr. 115742

Mål (HxBxD, mm): 24 x 79 x 109 
Farve: Klar

Indsats 27 med 3 rum. Kan bl.a. anvendes 
til inddeling af Pocketbox, Assorter, Boxxser, 
CarryLite, Compact og skuffe 250-3.

Indsats A75 
Varenr. 115759

Mål (HxBxD, mm): 24 x 79 x 109 
Farve: Klar

Indsats 27 med 5 rum. Kan bl.a. anvendes 
til inddeling af Pocketbox, Assorter, Boxxser, 
CarryLite, Compact og skuffe 250-3.

Indsats A78 
Varenr. 115766

Mål (HxBxD, mm): 24 x 79 x 109 
Farve: Klar

Indsats 27 med 8 rum. Kan bl.a. anvendes 
til inddeling af Pocketbox, Assorter, Boxxser, 
CarryLite, Compact og skuffe 250-3.
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Sortimentsæsker
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raaco sortimentsæsker består af Boxxser,  
CarryLite og Assorter, der hver har sine fordele 
til individuelle ønsker og behov for orden.

Orden skaber resultater
Det giver tryghed at vide, at tingene er, hvor de ple-
jer at være. Systemet omkring sortimentsæskerne 
er bygget op, så de fungerer på værkstedet, på ar-
bejdspladsen, under transport eller til indretning i 
varebiler. De skaber alle orden i tingene på en funk-
tionel, holdbar og overskuelig måde. Den orden du 
har bygget op fra starten følger dig, hvor du end be-
finder dig. Det skaber resultater i hverdagen.

raaco indsatse - et unikt system
Indsatsene passer ikke alene til de 3 sortimentsæsker, 
men indgår også i andre raaco produkter. Det er et 
unikt system, der med et utal af variationer og mulig-
heder, dækker det individuelle behov for orden. 

Designet med stor styrke
Sortimentsæskerne er designet, så de giver en lang 
holdbarhed og styrke i hverdagen. Stærke brudsik-
re og klare låg, så du kan se, hvad der ligger hvor. 
Æskerne er produceret i slagfast polycarbonat og 
polypropylen, som giver en lang holdbarhed og styr-
ke, samt robuste hængsler, der gør at æskerne kan 
bruges igen og igen.

raaco’s sortimentsæsker leveres med 10 års garanti 
for fabrikationsfejl.

Skab dit eget system, 
der giver orden

Boxxser

CarryLite

Assorter

13raaco orden skaber resultater
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German Design Award Nominee 2014 og IF-designpris 2012

Boxxser 
Et integreret æskesystem
skabt til orden og overblik

”Vi er totalt afhængige af orden hos Pilemand. Vi har 
utroligt mange og varierede opgaver i løbet af året, som 
gør, at vi skal bevare overblikket over alle vores materialer. 
Boxxser gør det nemt at holde overblikket, og det kan ses 
på resultaterne.” Martin, tømrer, Pilemand A/S

Boxxser er et gennemført integreret æskesystem, 
som opfylder kravene til at holde orden. Det er en 
speciel stærk æske, der kan tåle store belastninger i 
hverdagens arbejde. De mange størrelser og flexi-
biliteten i systemet imødekommer de individuelle 
og store krav til at opbygge et system, der fungerer 
optimalt. Det kan udbygges efter behov, og det gør  
at Boxxser er et system, der er langtidsholdbart.

Se hele det aktuelle produktsortiment for Boxxser 
på www.raaco.com

Få inspiration til orden på raaco.com
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HandyBoxxser 
Til opbevaring af 4 Boxxser-æsker med nem 
adgang til indholdet. Kan transporteres, sta-
bles og hænges på væggen.

Slagfast og brudsikker plast
Låget er fremstillet i slagfast polycarbonat og 
æsken er bygget op med et dobbeltvæg-
system i polypropylen for ekstra styrke.

Ekstra styrke i hængslerne
Hængslerne er placeret invendigt i bunden 
for at gøre dem mere holdbare. 

Skab dit eget system
Indsatsene kan flyttes rundt, som det passer 
dig. Der er 20 forskellige varianter. 

Boxxser reol 
Til bilen eller værkstedet. Fremstillet i alu-
minium. Pladsbesparende og skaber hurtigt 
overblik. Der er plads til 11 æsker afhængig 
af størrelsen.

Kombineret lås/lukkefunktion 
Håndtaget sikrer, at låget altid er låst, så ind-
holdet ikke falder ud. Håndtaget er ergono-
misk, så det er behageligt at holde i.

Farvekodning 
Udskifteligt ID-hjørne i 7 forskellige farver, 
gør det muligt at anvende farvekodning, 
påsætning af labels eller håndskrift.

Tilgodeser individuelle behov
Fås i højderne 55 og 80 mm og i 6 forskelli-
ge størrelser.
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Boxxser 55 4x4-9
Varenr. 134767
Mål (HxBxD, mm): 55 x 241 x 225 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 9 udtagelige indsatse til smådele: 
4 stk. af typen A9-1, 2 stk. af typen A9-2, 2 stk. af typen 
A8-1 og 1 stk. af typen A7-1. Kan kombineres med 1/2 
Open Pouch i Tool Taco serien.

Boxxser 55 4x4-0
Varenr. 134750
Mål (HxBxD, mm): 55 x 241 x 225 • Farve: raaco blå 

Sortimentsæske til smådele. Kan inddeles ved hjælp af 
indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbehør. Kan kom-
bineres med1/2 Open Pouch i Tool Taco serien.

Boxxser 55 4x4-11
Varenr. 134774
Mål (HxBxD, mm): 55 x 241 x 225 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 11 udtagelige indsatse til smådele: 
8 stk. af typen A9-1, 2 stk. af typen A8-1 og 1 stk. af 
typen A7-1. Kan kombineres med 1/2 Open Pouch i Tool 
Taco serien.

HandyBoxxser 4x4x4
Varenr. 137942
Mål (HxBxD, mm): 342 x 290 x 247 • Farve: raaco blå

HandyBoxxser-system er designet til smart opbevaring 
og transport af Boxxser 55 4x4 sortimentsæsker. Handy-
Boxxser giver dig mulighed for at opbevare fire Boxxser 
på minimal plads og med nem adgang til indholdet – og 
så kan de alle fire bæres i én hånd. Leveres inkl. 4 stk. 
Boxxser 55 4x4-9. 
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Boxxser 55 5x5-13
Varenr. 134804
Mål (HxBxD, mm): 55 x 298 x 284 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 13 udtagelige indsatse til smådele: 
5 stk. af typen A9-1, 2 stk. af typen A9-2, 2 stk. af typen 
A9-4 og 4 stk. af typen A8-1. Med kombineret lukke- og 
låsemekanisme. 

Boxxser 55 5x5-0
Varenr. 134798
Mål (HxBxD, mm): 55 x 298 x 284 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske til smådele. Kan inddeles ved hjælp af 
indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbehør. Med  
kombineret lukke- og låsemekanisme. 

Boxxser 55 5x5-15
Varenr. 134811
Mål (HxBxD, mm): 55 x 298 x 284 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 15 udtagelige indsatse til smådele: 
8 stk. af typen A9-1, 1 stk. af typen A9-2, 1 stk. af typen 
A9-3, 4 stk. af typen A8-1 og 1 stk. af typen A7-1. Med 
kombineret lukke- og låsemekanisme.

HandyBoxxser 4x5x5
Varenr. 137966
Mål (HxBxD, mm): 342 x 347 x 305 • Farve: raaco blå

HandyBoxxser-system er designet til smart opbevaring 
og transport af Boxxser 55 5x5 sortimentsæsker. Handy-
Boxxser giver dig mulighed for at opbevare fire Boxxser 
på minimal plads og med nem adgang til indholdet – og 
så kan de alle fire bæres i én hånd. Leveres inkl. 4 stk. 
Boxxser 55 5x5-15.



raaco orden skaber resultater18

Boxxser 55 6x6-14
Varenr. 134842
Mål (HxBxD, mm): 55 x 354 x 323 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 14 udtagelige indsatse til smådele: 
6 stk. af typen A9-1, 2 stk. af typen A9-4, 3 stk. af typen 
A8-1, 2 stk. af typen A7-1 og 1 stk. af typen A6-1. Med 
kombineret lukke- og låsemekanisme. 

Boxxser 55 6x6-12
Varenr. 134835
Mål (HxBxD, mm): 55 x 354 x 323 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 12 udtagelige indsatse til smådele: 
4 stk. af typen A9-1, 2 stk. af typen A9-2, 1 stk. af typen 
A8-2, 4 stk. af typen A7-1 og 1 stk. af typen A7-2. Med 
kombineret lukke- og låsemekanisme.

Boxxser 55 6x6-0
Varenr. 134828
Mål (HxBxD, mm): 55 x 354 x 323 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske til smådele. Kan inddeles ved hjælp af 
indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbehør. Med kom-
bineret lukke- og låsemekanisme. 

Boxxser 55 5x10-25
Varenr. 134873
Mål (HxBxD, mm): 55 x 421 x 361 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 25 udtagelige indsatse af typen 
A8-1 til smådele. Med kombineret lukke- og låsemeka-
nisme.
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Boxxser 55 5x10-0
Varenr. 134866
Mål (HxBxD, mm): 55 x 421 x 361 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske til smådele. Kan inddeles ved hjælp af 
indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbehør. Med kom-
bineret lukke- og låsemekanisme.

Boxxser 55 5x10-45
Varenr. 134897
Mål (HxBxD, mm): 55 x 421 x 361 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 45 udtagelige indsatse til smådele: 
40 stk. af typen A9-1 og 5 stk. af typen A8-1. Med kom-
bineret lukke- og låsemekanisme.

Boxxser 80 5x10-14
Varenr. 134910
Mål (HxBxD, mm): 78 x 421 x 361 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 14 udtagelige indsatse til smådele: 
6 stk. af typen BA8-1, 2 stk. af typen BA8-2, 1 stk. af 
typen BA8-3, 4 stk. af typen BA7-1 og 1 stk. af typen 
BA7-2. Med kombineret lukke- og låsemekanisme. 

Boxxser 80 5x10-20
Varenr. 134934
Mål (HxBxD, mm): 78 x 421 x 361 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 20 udtagelige indsatse til smådele: 
15 stk. af typen BA8-1 og 5 stk. af typen BA7-1. Med 
kombineret lukke- og låsemekanisme.
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Boxxser 80 5x10-0
Varenr. 134903
Mål (HxBxD, mm): 78 x 421 x 361 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske til smådele. Kan inddeles ved hjælp af 
indsatse 80 eller skumindlæg - ekstra tilbehør. Med kom-
bineret lukke- og låsemekanisme.

Boxxser 80 5x10-25
Varenr. 134941
Mål (HxBxD, mm): 78 x 421 x 361 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 25 udtagelige indsatse af typen 
BA8-1 til smådele. Med kombineret lukke- og låsemeka-
nisme.

Boxxser 80 8x8-18
Varenr. 134972
Mål (HxBxD, mm): 78 x 465 x 401 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 18 udtagelige indsatse til smådele: 
8 stk. af typen BA8-1, 2 stk. af typen BA8-2, 2 stk. af 
typen BA8-3, 5 stk. af typen BA7-1 og 1 stk. af typen 
BA7-2. Med kombineret lukke- og låsemekanisme. 

Boxxser 80 8x8-20
Varenr. 134989
Mål (HxBxD, mm): 78 x 465 x 401 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 20 udtagelige indsatse til smådele: 
14 stk. af typen BA8-1, 1 stk. af typen BA8-2, 2 stk. af 
typen BA8-3, 1 stk. af typen BA7-1 og 2 stk. af typen 
BA6-1. Med kombineret lukke- og låsemekanisme.
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HandyBoxxser 4x4
Varenr. 137935
Mål (HxBxD, mm): 342 x 290 x 247 • Farve: raaco blå

HandyBoxxser-system er designet til smart opbevaring 
og transport af Boxxser 55 4x4 sortimentsæsker. Handy-
Boxxser giver dig mulighed for at opbevare fire Boxxser 
på minimal plads og med nem adgang til indholdet – og 
så kan de alle fire bæres i én hånd. Leveres tom. 

Boxxser 80 8x8-0
Varenr. 134958
Mål (HxBxD, mm): 78 x 465 x 401 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske til smådele. Kan inddeles ved hjælp af 
indsatse 80 eller skumindlæg - ekstra tilbehør. Med kom-
bineret lukke- og låsemekanisme.

HandyBoxxser 5x5
Varenr. 137959
Mål (HxBxD, mm): 342 x 347 x 305 • Farve: raaco blå

HandyBoxxser-system er designet til smart opbevaring 
og transport af Boxxser 55 5x5 sortimentsæsker. Handy-
Boxxser giver dig mulighed for at opbevare fire Boxxser 
på minimal plads og med nem adgang til indholdet – og 
så kan de alle fire bæres i én hånd. Leveres tom. 

Boxxser 4xID-tag
Varenr. 136099
Mål (HxB, mm): 27 x 85 • Farve: raaco gul

Udskiftelig ID-tag til f.eks. farvekodning, påsætning af 
labels eller håndskrift.
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Boxxser 4xID-tag
Varenr. 136112
Mål (HxB, mm): 27 x 85 • Farve: raaco grøn

Udskiftelig ID-tag til f.eks. farvekodning, påsætning af 
labels eller håndskrift.

Boxxser 4xID-tag
Varenr. 136105
Mål (HxB, mm): 27 x 85 • Farve: raaco grå 

Udskiftelig ID-tag til f.eks. farvekodning, påsætning af 
labels eller håndskrift.

Boxxser 4xID-tag
Varenr. 134446
Mål (HxB, mm): 27 x 85 • Farve: raaco blå

Udskiftelig ID-tag til f.eks. farvekodning, påsætning af 
labels eller håndskrift.

Boxxser 4xID-tag
Varenr. 134453
Mål (HxB, mm): 27 x 85 • Farve: raaco rød

Udskiftelig ID-tag til f.eks. farvekodning, påsætning af 
labels eller håndskrift.
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Boxxser 4xID-tag
Varenr. 142656
Mål (HxB, mm): 27 x 85 • Farve: raaco turkis

Udskiftelig ID-tag til f.eks. farvekodning, påsætning af 
labels eller håndskrift.

Boxxser 4xID-tag
Varenr. 134460
Mål (HxB, mm): 27 x 85 • Farve: raaco orange

Udskiftelig ID-tag til f.eks. farvekodning, påsætning af 
labels eller håndskrift.

Skumindlæg der beskytter 
og skaber overblik

Du kan få specialfremstillet dit eget skumindlæg som 
passer til dit værktøj. Det beskytter under transport, 
og skaber samtidig et utroligt godt overblik. Besøg 
www.raaco.com og søg under ”Skumindlæg”.
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1997ID prisen 1995 og IF-designpris 1997

CarryLite 
Let, robust og godt 
overblik i dagligdagen

CarryLite er en let opbevaringsæske. Den er produce-
ret til overblik og orden. Det gør systemet langtids-
holdbart. CarryLite leveres med 10 års garanti.

Serien fås i to størrelser i højderne 55 og 80 mm med 
flytbare indsatse, og i højden 150 mm med skille-
vægge, du selv kan placere efter behov.
Du kan vælge mellem et normalt låg eller et sand-
wichlåg til indlægsseddel med eller uden U-profiler.
Begge typer låg er fremstillet i slagfast polycarbonat.

Se hele det aktuelle produktsortiment for CarryLite  
på www.raaco.com

”Det er så rart at have et system, der holder i hverdagen. 
Jeg sparer flere timer, når de forskellige fittings er sorteret 
ordentligt. Jeg har systemet i mine biler og på mit værk-
sted, og det fungerer ufatteligt godt. Super nice!”
Sonny Bengtson, Sonny VVS ApS

Få inspiration til orden på raaco.com
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Få inspiration til orden på raaco.com
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Flerpunktshængsler gør stærk
Robuste og holdbare flerpunkthængsler i 
låget, fremstillet af højkvalitetsplast.

Ekstra indsatse i mange størrelser
20 varianter, så æsken kan tilpasses efter 
skiftende behov.

CarryLite 150, ekstra høj
Udtagelige skillevægge i 3 størrelser med-
følger. Inddel æsken i op til 9 rum.

Gør det nemt med en transportkasse
Mobil opbevaringsenhed, der gør det nemt 
at transportere op til 4 stk. CarryLite.

Rød åben/lukket indikator 
Angiver om låget er åbent. Der er også mu-
lighed for forsegling ved hver skydelås.

2 størrelser og 3 højder
Du kan udbygge dit CarryLite system efter 
behov. Et enkelt og overskueligt system.

CarryLite reol 
Til bilen eller værkstedet, så du kan samle 
flere CarryLite æsker, hvor der er behov.

Sandwichlåg til bedre overblik
Det dobbelte låg gør det muligt at bruge 
indlægsseddel til identifikation af indholdet.
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Vi kalder det dobbelte låg for et ’raaco Sandwichlåg’.
Det giver dig mulighed for at bruge en indlægsseddel til 
identifikation af indholdet. Du kan også placere instruk-
tioner f.eks. montagevejledninger, der gør det overskue-
ligt og tilgængeligt at bruge indholdet. Der er et utal af  
muligheder for at skabe sikkerhed og overblik. 

Få inspiration til sikre løsninger på www.raaco.com 
Se under ’Sandwichlåg’.

Det dobbelte låg 
skaber sikkerhed 
og overblik

Få inspiration til orden på raaco.com
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CarryLite 55 4x8-0 DL
Varenr. 142854
Mål (HxBxD, mm): 58 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg uden U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 55 4x8-16
Varenr. 143615 
Mål (HxBxD, mm): 57 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 16 indsatse: 8 stk. af typen A9-1, 
4 stk. af typen A8-1, 2 stk. A8-2 og 2 stk. af typen A7-1. 
Forsynet med 2 skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 55 4x8-0 DLU
Varenr. 142847
Mål (HxBxD, mm): 58 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg med U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 55 4x8-0
Varenr. 142830
Mål (HxBxD, mm): 57 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelåse og håndtag. Kan inddeles 
i mindre rum ved hjælp af indsatse 55 eller skumindlæg 
- ekstra tilbehør. Fremstillet af polypropylen (PP) samt
stærkt låg af polycarbonat (PC).

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed
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CarryLite 55 5x10-25/2
Varenr. 136273
Mål (HxBxD, mm): 57 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 25 indsatse: 10 stk. af typen A9-1, 
10 stk. af typen A8-1 og 5 stk. af typen A7-1. Forsynet 
med 2 skydelåse og håndtag. Fremstillet af polypropylen 
(PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC). 

CarryLite 55 5x10-25/1
Varenr. 136297
Mål (HxBxD, mm): 57 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 25 indsatse af typen A8-1. Forsynet 
med 2 skydelåse og håndtag. Fremstillet af polypropylen 
(PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 55 5x10-50
Varenr. 136280
Mål (HxBxD, mm): 57 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 50 indsatse af typen A9-1. Forsynet 
med 2 skydelåse og håndtag. Fremstillet af polypropylen 
(PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 55 5x10-0 DL
Varenr. 142342
Mål (HxBxD, mm): 58 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg uden U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

Nyhed
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CarryLite 55 5x10-0
Varenr. 136266
Mål (HxBxD, mm): 57 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelåse og håndtag. Kan inddeles 
i mindre rum ved hjælp af indsatse 55 eller skumindlæg 
- ekstra tilbehør. Fremstillet af polypropylen (PP) samt
stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 55 5x10-0 DLU
Varenr. 142335 
Mål (HxBxD, mm): 58 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg med U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 55 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

SafeBox 55x4
Varenr. 136372
Mål (HxBxD, mm): 403 x 451 x 330 • Farve: raaco blå

Kabinet til opbevaring af 4 stk. CarryLite 55. Leveres 
inkl 2 stk. CarryLite 55 5x10-25/1 og 2 stk. CarryLite 55 
5x10-25/2. Forsynet med teleskopskinner. Mulighed for 
aflåsning med nøgle. Rammen er fremstillet af lakeret 
stål.

CL-Transporter 55x4
Varenr. 136365
Mål (HxBxD, mm): 250 x 562 x 361 • Farve: raaco blå

Mobil opbevaringsenhed inkl. 2 stk. CarryLite 55 5x10-
25/1 og 2 stk. CarryLite 55 5x10-25/2. Inkl. bærerem 
(bredde 40 mm). Hjul kan monteres - ekstra tilbehør  
- se side 54.

NYNyhed
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CarryLite 80 4x8-0 DL
Varenr. 142861
Mål (HxBxD, mm): 81 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg uden U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 80 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 80 4x8-9
Varenr. 143608
Mål (HxBxD, mm): 79 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 9 indsatse: 4 stk. af typen BA8-1, 
1 stk. af typen BA8-2, 2 stk af typen BA7-1 og 2 stk. af 
typen BA7-1½. Forsynet med 2 skydelåse og håndtag. 
Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg af  
polycarbonat (PC).

CarryLite 80 4x8-0 DLU
Varenr. 142786
Mål (HxBxD, mm): 81 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg med U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 80 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 80 4x8-0
Varenr. 142793
Mål (HxBxD, mm): 79 x 337 x 278 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelåse og håndtag. Kan inddeles 
i mindre rum ved hjælp af indsatse 80 eller skumindlæg 
- ekstra tilbehør. Fremstillet af polypropylen (PP) samt
stærkt låg af polycarbonat (PC).

Nyhed

Nyhed

Nyhed

Nyhed
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CarryLite 80 5x10-20
Varenr. 136334
Mål (HxBxD, mm): 79 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 20 indsatse: 15 stk. af typen BA8-1 
og 5 stk. af typen BA7-1. Forsynet med 2 skydelåse og 
håndtag. Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg 
af polycarbonat (PC).

CarryLite 80 5x10-15
Varenr. 136310
Mål (HxBxD, mm): 79 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 15 indsatse: 5 stk. af typen BA8-1 
og 10 stk. af typen BA7-1. Forsynet med 2 skydelåse og 
håndtag. Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg 
af polycarbonat (PC). 

CarryLite 80 5x10-25
Varenr. 136327
Mål (HxBxD, mm): 79 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 25 indsatse af typen BA8-1. 
Forsynet med 2 skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC). 

CarryLite 80 5x10-0 DL
Varenr. 142366
Mål (HxBxD, mm): 81 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg uden U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 80 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

Nyhed



raaco orden skaber resultaterraaco  orden skaber resultater 33

CarryLite 80 5x10-0
Varenr. 136303
Mål (HxBxD, mm): 79 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelåse og håndtag. Kan inddeles 
i mindre rum ved hjælp af indsatse 80 eller skumindlæg 
- ekstra tilbehør. Fremstillet af polypropylen (PP) samt
stærkt låg af polycarbonat (PC).

CarryLite 80 5x10-0 DLU
Varenr. 142359
Mål (HxBxD, mm): 81 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med sandwichlåg med U-profiler, tom. 
Sandwichlåget giver mulighed for at ilægge op til 5 styk-
ker papir a 80 mg. mellem de to låg. Bunden kan inddeles 
ved hjælp af indsatse 80 eller skumindlæg - ekstra tilbe-
hør. Monteret med skydelåse og håndtag. Fremstillet af 
polypropylen (PP) samt stærkt låg af polycarbonat (PC).

SafeBox 80x3
Varenr. 136389
Mål (HxBxD, mm): 403 x 451 x 330 • Farve: raaco blå

Kabinet til opbevaring af 3 stk. CarryLite 80. Leveres inkl. 
3 stk. CarryLite 80 5x10-15. Forsynet med teleskop-
skinner. Mulighed for aflåsning med nøgle. Rammen er 
fremstillet af lakeret stål. 

CL-Transporter 80x3
Varenr. 136358
Mål (HxBxD, mm): 250 x 562 x 361 • Farve: raaco blå

Mobil opbevaringsenhed inkl. 2 stk. CarryLite 80 5x10-15 
og 1 stk. CarryLite 80 5x10-20. Inkl. bærerem. (bredde 40 
mm). Hjul kan monteres - ekstra tilbehør - se side 54. 

Nyhed
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SafeBox 150x2
Varenr. 136396
Mål (HxBxD, mm): 403 x 451 x 330 • Farve: raaco blå

Kabinet til opbevaring af 2 stk. CarryLite 150. Leveres 
inkl. 2 stk. CarryLite 150-9. Forsynet med teleskopskinner. 
Mulighed for aflåsning med nøgle. Rammen er fremstillet 
af lakeret stål. 

CarryLite 150-9
Varenr. 136341
Mål (HxBxD, mm): 147 x 413 x 330 • Farve: raaco blå

Dyb sortimentsæske med 8 flytbare skillevægge til 
ruminddeling. Forsynet med 2 skydelåse og håndtag. 
Fremstillet af polypropylen (PP) samt stærkt låg af poly-
carbonat (PC). 

SafeBox 55
Varenr. 139328
Mål (HxBxD, mm): 403 x 451 x 330 • Farve: raaco blå 

Kabinet til opbevaring af 4 stk. CarryLite 55 5x10. Leveres 
tom. Forsynet med teleskopskinner. Mulighed for aflås-
ning med nøgle. Rammen er fremstillet af lakeret stål. 

SafeBox 80
Varenr. 139335
Mål (HxBxD, mm): 403 x 451 x 330 • Farve: raaco blå 

Kabinet til opbevaring af 3 stk. CarryLite 80 5x10. Leveres 
tom. Forsynet med teleskopskinner. Mulighed for aflås-
ning med nøgle. Rammen er fremstillet af lakeret stål. 
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Skillevæg til CL, Large
Varenr. 136051
Mål (HxBxD, mm): 134 x 273 x 10 • Farve: Sort

Skillevæg til inddeling af CarryLite 150. Hver pose inde-
holder 2 stk. lange skillevægge. 

SafeBox 150
Varenr. 139342
Mål (HxBxD, mm): 403 x 451 x 330 • Farve: raaco blå

Kabinet til opbevaring af 2 stk. CarryLite 150. Leveres 
tom. Forsynet med teleskopskinner. Mulighed for aflås-
ning med nøgle. Rammen er fremstillet af lakeret stål. 

Skillevæg til CL, Medium + Small
Varenr. 136044 
Mål (HxBxD, mm): 134 x 154 x 10 • 134 x 115 x 10. 
Farve: Sort

         Skillevæg til inddeling af CarryLite 150. Hver pose inde-
holder 2 stk. mellem skillevægge (154 mm)og 4 stk. korte 
skillevægge (115 mm).

Skumindlæg der beskytter 
og skaber overblik

Du kan få specialfremstillet dit eget skumindlæg som 
passer til dit værktøj. Det beskytter under transport, 
og skaber samtidig et utroligt godt overblik. Besøg 
www.raaco.com og søg under ”Skumindlæg”.
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”Jeg bruger sortimentsæskerne hver gang, jeg er ude hos 
kunderne. Det giver mig et godt overblik, og det sparer 
mig meget tid i løbet af dagen, at jeg ikke skal stå og rode 
efter tingene.” Martin Steen, elektriker hos Enelco ApS

Assorter 
Praktisk, holdbar og god 
til opbevaring af småting 
og tilbehør

Assorter er et gennemtænkt system, der er designet 
og skabt til praktisk sortering. 
Assorter er udviklet efter DFD-guidelines (Design 
for Disassembly), der sikrer, at æsken kan skilles ad, 
og at delene kan udskiftes og genanvendes. Assorter  
leveres med 10 års garanti.

Serien består af 12 æsker i forskellige størrelser. 

Se hele det aktuelle produktsortiment for Assorter 
på www.raaco.com

Få inspiration til orden på raaco.com
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Få inspiration til orden på raaco.com
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Udtagelige indsatse i 20 varianter 
Indsatse i forskellige str. medfølger, så 
æsken kan indrettes efter behov.

Integrerede fødder i bunden
Gør Assorter stabelbar og beskytter  
overflader mod ridser.

Modstandsdygtig plast
Fremstillet i plast med høj brudstyrke. Tåler 
temperaturer fra -20 til +60 grader.

HandyBox-system til transport
Med plads til 4 Assorter æsker. Til nem, 
samlet transport med én hånd.

Semi-transparent låg
Giver hurtigt overblik. Forhøjede U-profiler 
sikrer, at indholdet bliver på sin plads. 

Assorter - også med faste rum
Hvis du ikke har brug for de fleksible  
indsatse, fås Assorter med faste rum.

Tilgodeser individuelle behov 
Fås i 12 forskellige varianter. Fem  
forskellige højder og fire bredder.

Sikker og ergonomisk 
Solide skydelåse og det ergonomiske 
håndtag gør æsken sikker og nem at bære. 
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Assorter 6-7
Varenr. 136136
Mål (HxBxD, mm): 32 x 175 x 143 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 7 faste rum. 
Lukkes ved hjælp af skydelås.

Pocketbox
Varenr. 118682
Mål (HxBxD, mm): 27 x 119 x 95 • Farve: Transparent

Pocket Box. Kan inddeles ved hjælp af indsatsene A71, 
A73, A75 og A78. Robust æske af polypropylen (PP).

Assorter 6-12
Varenr. 136143
Mål (HxBxD, mm): 32 x 175 x 143 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 12 faste rum. 
Lukkes ved hjælp af skydelås. 

Assorter 6-0
Varenr. 136129
Mål (HxBxD, mm): 32 x 175 x 143 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelås. Kan inddeles i mindre rum 
ved hjælp af indsatsene A71, A73, A75 eller A78 - ekstra 
tilbehør.
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Assorter 5-18
Varenr. 136167
Mål (HxBxD, mm): 43 x 240 x 195 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 18 faste rum. 
Lukkes ved hjælp af skydelås. 

Assorter 5-9
Varenr. 136150
Mål (HxBxD, mm): 43 x 240 x 195 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 9 faste rum. 
Lukkes ved hjælp af skydelås. 

Assorter 55 4x4-0
Varenr. 136198
Mål (HxBxD, mm): 56 x 241 x 195 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelås. Kan inddeles i mindre rum 
ved hjælp af indsatse 55 - ekstra tilbehør.

Assorter 4-15
Varenr. 136174
Mål (HxBxD, mm): 57 x 338 x 260 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 15 faste rum. 
Lukkes ved hjælp af skydelåse. 
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Assorter 55 4x8-0
Varenr. 136204
Mål (HxBxD, mm): 57 x 338 x 261 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelåse og håndtag. Kan inddeles 
i mindre rum ved hjælp af indsatse 55 - ekstra tilbehør. 

Assorter 4-32
Varenr. 136181
Mål (HxBxD, mm): 57 x 338 x 260 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 32 faste rum. 
Lukkes ved hjælp af skydelåse. 

Assorter 55 4x8-17
Varenr. 136228
Mål (HxBxD, mm): 57 x 338 x 261 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 17 indsatse: 4 stk. af typen A9-1, 4 
stk. af typen A9-2, 8 stk. af typen A8-1 og 1 stk. af typen 
A7-1. Forsynet med skydelåse og håndtag.

Assorter 55 4x8-15
Varenr. 136211
Mål (HxBxD, mm): 57 x 338 x 261 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med 15 indsatse: 5 stk. af typen A9-1, 
2 stk. af typen A9-2, 1 stk. af typen A9-3, 1 stk. af typen 
A9-4, 4 stk. af typen A8-1, 1 stk. af typen A8-2 og 1 stk. 
af typen A7-1. Forsynet med skydelåse og håndtag.
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Skumindlæg der beskytter 
og skaber overblik

Du kan få specialfremstillet dit eget skumindlæg som 
passer til dit værktøj. Det beskytter under transport, 
og skaber samtidig et utroligt godt overblik. Besøg 
www.raaco.com og søg under ”Skumindlæg”.

HandyBox 55x4
Varenr. 136242
Mål (HxBxD, mm): 310 x 376 x 265 
Farve: Sort/raaco blå

Bærbar box med 2 stk. Assorter 55 4x8-15 og 2 stk. 
Assorter 55 4x8-17. 

Assorter 80 4x8-0
Varenr. 136235
Mål (HxBxD, mm): 78 x 338 x 261 • Farve: raaco blå

Sortimentsæske med skydelåse og håndtag. Kan inddeles 
i mindre rum ved hjælp af indsatse 80 - ekstra tilbehør. 

HandyBox 55
Varenr. 136259
Mål (HxBxD, mm): 310 x 376 x 265 • Farve: Sort

Bærbar box. Tom. Til opbevaring og transport af 4 stk. 
Assorter 55 4x8,  Assorter 4-15 eller Assorter 4-32. 
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Værktøjskasser
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Tool Taco, Compact, ToolBag Pro samt Open Tool-
Box er værktøjskasser, der giver overblik og orden 
i det daglige arbejde.

Orden skaber resultater
Gode håndværkere arbejder endnu bedre, når der 
er styr på deres værktøj. Det er tidsbesparende, når 
stemmejernet eller bit’sene ligger, hvor de plejer. Men 
det efterlader også rum til skarpere tænkning, kreative 
ideer og koncentration om at skabe de bedste hånd-
værksmæssige resultater.

Dækker det individuelle behov for orden
raaco værktøjskasser gør det nemt at holde orden og 
praktisk at medbringe det nødvendige værktøj i dag-
ligdagen. Vælger du de åbne eller lukkede serier, kom-
pakte eller bløde kasser, så får du et system i forskel-
lige størrelser, der kan tilpasses dine behov. Det er et 
gennemtænkt system, så du hurtigt kan få værktøjet i 
hænderne og opgaverne løst uden at spilde tiden med 
at lede efter tingene.

Gennemtænkt fleksibiltet
Den brede vifte af tilbehør passer på tværs af raaco 
varesortimentet, og det gør, at systemet er langtids-
holbart og fremtidssikret. Det skaber resultater.

Værktøjskasser, der 
er gennemtænkte og 
designet til orden

Tool Taco

Compact

ToolBag Pro

Open ToolBox
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Tool Taco 
Byg din egen værktøjskasse

Tool Taco er en værktøjskasse, du selv kan opbygge  
efter dit behov. Tool Taco er en alsidig værktøjskasse 
skabt af polyester og et stærkt, modstandsdygtigt 
plastmateriale, der tåler alt slags vejr, fra -20 op 
til +60 grader. Det er dansk design og kvalitet, der  
understreger den professionelle håndværkers orden 
og effektivitet. 

Fås i størrelse L og XL med et væld af praktisk tilbe-
hør. Leveres med 3 års garanti.

Se hele det aktuelle produktsortiment for 
Tool Taco på www.raaco.com

IF-designpris 2012 og German Design Award/Special mention 2014

”Jeg har bygget min egen værktøjskasse, det er så 
genialt. Den passer mig og kun mig. De andre på 
værkstedet kalder den ’Poulsen’. ”
Søren Poulsen, Sonny VVS Aps

Få inspiration til orden på raaco.com
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Praktiske elastikker til tilbehør 
F.eks. til handsker, knæbeskyttere m.m.

Robust design i kvalitetsplast 
Hård vandfast skal beskytter indholdet.

Skulderrem gør den nem at bære
Ergonomisk designet skulderrem medfølger. 
Bæreevne op til 20 kg.

Håndtag med god bæreevne
Giver en god balance, når indholdet vejer 
tungt.

Byg din egen værktøjskasse
Masser af praktisk tilbehør, fx. savholder 
med lomme til vatterpasset.

Robuste kroge 
Til sikker fastgørelse af skulderrem, maske, 
briller m.m.

Open Pouch er flytbare lommer
Open Pouch til fx. Tool Fix eller  
Boxxser 55 4x4. Monteres nemt med clips.

Tool Fix værktøjsholder
Placeres indvendigt i kassen vha. velcro og 
udvendigt med Open Pouch. Kan også an-
vendes som rumdelere. Passer til alt værktøj 
op til Ø 30 mm.
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Tool Taco L Premium - 20”
Varenr. 141604
Mål (HxBxD, mm): 256 x 504 x 234 • Farve: raaco blå

Med Tool Taco L Premium følger der en ergonomisk kor-
rekt bærerem. 1 stk. 1/4 Tool Fix, 1 stk. 1/2 Tool Fix, 1 stk. 
1/4 Open Pouch, 1 stk. 1/2 Open Pouch, 1 stk. Universal 
Holder samt 1 stk. Boxxser 55 4x4-9 sortimentsæske 
med i købet.

Tool Taco L - 20”
Varenr. 136006
Mål (HxBxD, mm): 256 x 504 x 234 • Farve: raaco blå 

Med Tool Taco L følger der en ergonomisk korrekt bære-
rem, som skåner skulderen under transporten. Desuden 
følger der 1 stk. 1/4 Tool Fix og 1 stk. 1/2 Tool Fix samt 
en Boxxser 55 4x4-9 sortimentsæske med i købet.

Tool Taco XL - 24”
Varenr. 136013
Mål (HxBxD, mm): 311 x 616 x 278 • Farve: raaco blå

Med Tool Taco XL følger der en ergonomisk korrekt bæ-
rerem, som skåner skulderen under transporten. Desuden 
følger der 2 stk. 1/2 Tool Fix værktøjsholdere samt en 
Boxxser 55 4x4-9 sortimentsæske med i købet.

Tool Taco XL Premium - 24”
Varenr. 141611 

Med Tool Taco XL Premium følger der en ergonomisk kor-
rekt bærerem. 1 stk. 1/4 Tool Fix, 2 stk. 1/2 Tool Fix, 1 stk. 
1/4 Open Pouch, 1 stk. 1/2 Open Pouch, 1 stk. Universal 
Holder samt 1 stk. Boxxser 55 4x4-9 sortimentsæske 
med i købet.

UDGÅET

Mål (HxBxD, mm): 311 x 616 x 278 • Farve: raaco blå

UDGÅET
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½ Tool Fix
Varenr. 136037
Mål (HxBxD, mm): 150 x 238 x 40 • Farve: raaco grå 

Større holder med en kerne af fleksibelt gummi, der gør 
den velegnet til opbevaring af forskelligt værktøj. Montér 
den direkte i Tool Taco ved hjælp af den kraftige velcro, 
eller placér den udvendigt på Tool Taco i ½ Open Pouch.

¼ Tool Fix
Varenr. 136020
Mål (HxBxD, mm): 150 x 118 x 40 • Farve: raaco grå

Holder med en kerne af fleksibelt gummi, der gør den 
velegnet til opbevaring af forskelligt værktøj side om 
side. Udenpå er holderen forsynet med velcro, så den let 
monteres enten direkte i Tool Taco eller i ¼ Open Pouch.

¼ Open Pouch
Varenr. 771009
Mål (HxBxD, mm): 155 x 146 x 55 • Farve: raaco blå

Åben lomme, der er designet specielt til værktøj og småt 
tilbehør. Læg værktøjet direkte i lommen, eller brug 
lommen til udvendig opbevaring af ¼ Tool Fix. Den åbne 
lomme monteres på Tool Taco ved hjælp af clipsen.

½ Open Pouch
Varenr. 771016
Mål (HxBxD, mm): 155 x 255 x 55 • Farve: raaco blå 

Enkel lomme med clips og mange muligheder. Lommen 
kan både bruges til smådele og til udvendig opbevaring 
af ½ Tool Fix eller Boxxser 55 4x4-9. Lommen monteres 
let på Tool Taco ved hjælp af de to kraftige clips.

UDGÅETUDGÅET
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½ Pouch w Cover
Varenr. 771030
Mål (HxBxD, mm): 160 x 265 x 65 • Farve: raaco blå

Praktisk, mellemstor lomme med låg, som er ideel til 
opbevaring af smådele. En stærk magnet holder låget 
lukket, så indholdet ikke falder ud. Udvendigt er lommen 
forsynet med et praktisk refleksbånd, der er synligt i 
mørke. Lommen monteres let på Tool Taco ved hjælp af 
de to kraftige clips.

¼ Pouch w Cover
Varenr. 771023
Mål (HxBxD, mm): 160 x 150 x 65 • Farve: raaco blå 

Smart, lille lomme med låg, som er velegnet til opbeva-
ring af smådele. Lommen monteres nemt på Tool Taco 
ved hjælp af clipsen. En stærk magnet holder låget lukket, 
så indholdet ikke falder ud. 

Saw Holder
Varenr. 771047
Mål (HxBxD, mm): 155 x 570 x 25 • Farve: raaco blå

Handy holder til sav eller vaterpas. Den praktiske holder 
monteres nemt og sikkert udvendigt på Tool Taco ved 
hjælp af clipsene. Holderen har to rum og er udstyret 
med et effektivt refleksbånd, der lyser i mørke.

Universal Holder
Varenr. 771054
Mål (HxBxD, mm): 90 x 280 x 10 • Farve: raaco blå

Fleksibel holder til aflange genstande. Brug den til opbe-
varing af skydelære, vaterpas, fil eller lignende. De to clips 
gør det nemt at montere holderen på Tool Taco, mens 
velcroen sørger for, at holderen er lukket sikkert til.

UDGÅET
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Cover L
Varenr. 771061
Mål (HxBxD, mm): 535 x 495 x 5 • Farve: raaco blå

Beskyt værktøjet mod regn eller støv på byggepladsen. 
Med det praktiske betræk, der holdes lukket ved hjælp 
af magneter, kan der arbejdes effektivt i al slags vejr. 
Montér betrækket på den åbne Tool Taco med lynlåsen. 
Betrækket er forsynet med refleksbånd.

Cover XL
Varenr. 771078
Mål (HxBxD, mm): 695 x 615 x 5 • Farve: raaco blå

Beskyt værktøjet mod regn eller støv på byggepladsen. 
Med det praktiske betræk, der holdes lukket ved hjælp 
af magneter, kan der arbejdes effektivt i al slags vejr. 
Montér betrækket på den åbne Tool Taco med lynlåsen. 
Betrækket er forsynet med refleksbånd.

Se hele det aktuelle produktsortiment på www.raaco.com
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Compact  
Let og overraskende robust

Compact er en serie af kompakte, ergonomiske værk-
tøjskasser i overraskende solid letvægtskvalitet.
Den rummelige kasse har et todelt låg og en intelli-
gent designet låsemekanisme, der lægger låget fladt 
ned langs siderne, når kassen er åben. Det kan ikke 
blive mere kompakt og praktisk. Compact serien er 
gedigent, dansk design, der har vundet adskillige priser. 

Compact fås i 7 størrelser med et væld af praktisk  
tilbehør. Leveres med 10 års garanti.

Se hele det aktuelle produktsortiment for Compact 
på www.raaco.com

ID
PRISEN
1994Design Preis Schweiz 1991, ID prisen 1994, IF-designpris 1993 

Se alle priserne, som Compact serien har vundet på raaco.com

SCHWEIZDE
SIG

N
PR
EIS

1991
1993

”Overblik er vigtigt i min hverdag. Tingene ligger 
hvor de skal og jeg sparer tid. Og så kan jeg stå på 
den og den kan stables, det er super praktisk. ”
Martin Steen, elektriker, Enelco ApS

Få inspiration til orden på raaco.com
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Praktiske skuffer
Indbygget i bunden til smådele. Kan ind-
deles med flytbare indsatse.

Pladsbesparende
Låget kan åbnes helt op og ligge fladt 
langs siderne.

Ekstra tilbehør 
Solide gummihjul og bærerem, der 
letter transporten ved høj vægt. 

Udtagelig bakke 
Med fast skillevæg til småting og mindre 
værktøj. I bakken passer også de flytbare 
indsatse fra sortimentsæskerne.

Flytbare indsatse 
Du kan flytte de løse indsatse mellem de 
raaco produkter du bruger, alt efter behov.  

Stærk og stabil
Så robust, at den kan bruges som skammel.

Stabelbar
Værktøjskassen kan lukkes, låses, stables 
og transporteres sikkert.

Integrerede håndtag
Fordybninger i låget sørger for at håndtage-
ne integreres fuldstændig.

raaco  orden skaber resultater
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Compact 20
Varenr. 136570
Mål (HxBxD, mm): 190 x 474 x 239 • Farve: raaco blå

Værktøjskasse med udtagelig bakke. Inkl. 6 indsatse til 
inddeling af bakken. Robust værktøjskasse af polypropy-
len (PP). 

Compact 15
Varenr. 136563
Mål (HxBxD, mm): 170 x 426 x 215 • Farve: raaco blå

Værktøjskasse med udtagelig bakke. Inkl. skillevægge til 
inddeling af bakken. Robust værktøjskasse af polypropy-
len (PP). 

Compact 27
Varenr. 136587
Mål (HxBxD, mm): 248 x 474 x 239 • Farve: raaco blå

Værktøjskasse med udtagelig bakke og 2 skuffer til små-
ting. Inkl. 6 indsatse til inddeling af bakken eller skuffer-
ne. Robust værktøjskasse af polypropylen (PP). 

Compact 37
Varenr. 136594
Mål (HxBxD, mm): 230 x 540 x 296 • Farve: raaco blå

Værktøjskasse med udtagelig bakke. Inkl. 7 indsatse til 
inddeling af bakken samt skillevægge til inddeling af 
bunden. Robust værktøjskasse af polypropylen (PP). Hjul 
og bærerem kan monteres - ekstra tilbehør.
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Compact 50
Varenr. 136617
Mål (HxBxD, mm): 260 x 621 x 311 • Farve: raaco blå

Værktøjskasse med udtagelig bakke. Inkl. 10 indsatse til 
inddeling af bakken samt skillevæg til inddeling af bun-
den. Robust værktøjskasse af polypropylen (PP). Hjul og 
bærerem kan monteres - ekstra tilbehør.

Compact 47
Varenr. 136600
Mål (HxBxD, mm): 292 x 540 x 296 • Farve: raaco blå

Værktøjskasse med udtagelig bakke og 2 skuffer til 
småting. Inkl. 7 indsatse til inddeling af bakken eller skuf-
ferne samt skillevægge til inddeling af bunden. Robust 
værktøjskasse af polypropylen (PP). Hjul og bærerem kan 
monteres - ekstra tilbehør.

Compact 62
Varenr. 136624
Mål (HxBxD, mm): 322 x 621 x 311 • Farve: raaco blå

Værktøjskasse med udtagelig bakke og 4 skuffer til 
småting. Inkl. 10 indsatse til inddeling af bakken eller 
skufferne samt skillevæg til inddeling af bunden. Robust 
værktøjskasse af polypropylen (PP). Hjul og bærerem kan 
monteres - ekstra tilbehør.

Bærerem til Compact
Varenr. 114059
Mål (B, mm): 40 • Farve: raaco sort  

Bærerem til Compact 37, 47, 50 og 62. Kan reguleres i 
længden. Bredde 40 mm. 
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Hjul til Compact og CL-Transporter
Varenr. 113656   
Mål Ø50 • Farve: Sort

4 gummihjul til Compact 37, 47, 50, 62 og 
CarryLite-Transporter.
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ToolBag Pro  
Enkel, slidstærk og 
rummeligt design

ToolBag Pro er fremstillet af slidstærk, holdbar plast og 
polyester. Siderne er forstærket med to metalrammer, 
der gør dem super stabile. Designet er rummeligt, prak-
tisk og åbent, så du hurtigt har overblik over dit værk-
tøj. ToolBag Pro er et produkt, der med sine egenskaber 
er til gavn og faglig tilfredsstillelse for den professio-
nelle håndværker. 

Fås i 3 størrelser og leveres med 3 års garanti.

Se hele det aktuelle produktsortiment for 
ToolBag Pro på www.raaco.com

”Når jeg går på en byggeplads hele dagen, så er det 
nemt at have en Tool Bag Pro over skulderen. Jeg har 
et godt overblik over mit værktøj. En god makker!”
Kim, tømrer, Pilemand A/S

Få inspiration til orden på raaco.com
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Fold-ud lomme (24”)
Med smalle, lodrette lommer til mindre 
værktøj og løsdele.

Udvendige sidelommer 
Med forstærket bund mod spidse 
genstande.

Holder til påhæng
Til målebånd og andre småting med clips.

Solide beslag i gavlene
Giver en høj bæreevne.

Robust bøjlehåndtag
Kan vippes til siden, så der er nem adgang 
til indholdet.

Ergonomisk bærerem
Aftagelig, ergonomisk bærerem med 
polstret skulderpude.

Praktisk tapeholder
T-kæde til f.eks taperuller.

Stort hovedrum 
Med plads til alt det daglige værktøj.

raaco  orden skaber resultater
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20” ToolBag Pro
Varenr. 760348
Mål (HxBxD, mm): 285 x 508 x 233 • Farve: raaco blå 

20” professionel værktøjstaske med et stort antal for-
stærkede lommer med høj slidstyrke, et stort rum  
i taskens fulde længde til stort værktøj samt hård 
bund med kraftige plastfødder, som hæver tasken over 
underlaget. Det stærke bøjlehåndtag med gummigreb 
kan vippes til siden, så du har nem adgang til indholdet i 
tasken. Inkl. aftagelig og justerbar bærerem.

16” ToolBag Pro
Varenr. 760331
Mål (HxBxD, mm): 264 x 419 x 206 • Farve: raaco blå

16” professionel værktøjstaske med et stort antal for-
stærkede lommer med høj slidstyrke, et stort rum  
i taskens fulde længde til stort værktøj samt hård 
bund med kraftige plastfødder, som hæver tasken over 
underlaget. Det stærke bøjlehåndtag med gummigreb 
kan vippes til siden, så du har nem adgang til indholdet i 
tasken. Inkl. aftagelig og justerbar bærerem.

24” ToolBag Pro
Varenr. 760355
Mål (HxBxD, mm): 324 x 626 x 264 • Farve: raaco blå 

24” professionel værktøjstaske med et ekstra stort antal 
forstærkede lommer med høj slidstyrke, et stort rum  
i taskens fulde længde til stort værktøj samt hård 
bund med kraftige plastfødder, som hæver tasken over 
underlaget. Det stærke bøjlehåndtag med gummigreb 
kan vippes til siden, så du har nem adgang til indholdet i 
tasken. Inkl. aftagelig og justerbar bærerem. 
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Få inspiration til orden på raaco.com

Open ToolBox 
Praktisk, åben  
letvægtskonstruktion 

Open ToolBox er 100% funktionel. Ikke andet. Kas-
sen er åben, overskuelig og perfekt til lettilgængelig 
opbevaring af værktøj og småting. Open ToolBox er 
fremstillet af slagfast og modstandsdygtig kvalitets-
plast, der tåler både høj varme og frost. 

Har en bæreevne på 25 kg og leveres med 10 års 
garanti.

IF-designpris 1999 1999

”Det er min faste følgesvend. Pensler, spartler, spar-
telmasse lige ved hånden. Og så kan jeg tørre den 
af, når jeg kommer hjem. Klar til næste dag. Nemt.”
Sebastian, malerfirmaet Lysholt Hansen



61raaco orden skaber resultater

Open ToolBox
Varenr. 137195
Mål (HxBxD, mm): 230 x 476 x 228 
Farve: raaco blå

Åben værktøjskasse med 3 rum til 
opbevaring af værktøj samt skuffe til 
småt værktøj og tilbehør. Fremstillet af 
slagfast polypropylen (PP).

Håndtag i kassens fulde længde 
Giver høj bæreevne.

Indbygget skuffe med ruminddeling 
Til småting og mindre tilbehør.

Let adgang til værktøjet
Et stort, åbent hovedrum og to små, dybe.

Integrerede fødder
Beskytter mod ridser og løfter kassen fra 
evt. vådt underlag.

Forskellig dybde 
De to mindre rum giver mulighed for at sætte høje/lave ting.

raaco  orden skaber resultater
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Værktøjskufferter
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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. Konstruktio-
nen 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 giver 
en stor styrke og holdbarhed. Kufferten er forsynet 
med kvalitets gasdæmpere, der gør den nem og sik-
ker 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. Fleksibili-
tet 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
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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 helstøbte  
aluminiumrammer. Det viser sig i en uovertruffen 
styrke og holdbarhed. Kufferten leveres med 3 års  
garanti. 

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

Se hele det aktuelle produktsortiment for ToolCase 
på www.raaco.com

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

Solide gummihjul
Med stærke ophæng gør kufferten både  
lydsvag, 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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ToolCase Basic L - 67
Varenr. 139502
Mål (HxBxD, mm): 360 x 475 x 200 • Farve: Sort 

Værktøjskuffert med 67 elastiske værktøjslommer og 
en bakke til inddeling af bunden. Indeholder 10 værk-
tøjslommer på låget af bakken samt et sortiment på 3 
indsatse (55 højde) i selve bakken. I værktøjskufferten er 
der desuden en dobbeltsidet værktøjstavle med 24+14 
værktøjslommer samt en enkeltsidet tavle med 19 
værk-tøjslommer og en dokumentlomme.  
Bæreevne på 25 kg.

ToolCase Basic L - 48
Varenr. 139779
Mål (HxBxD, mm): 360 x 475 x 200 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med 48 elastiske værktøjslommer og 
en bakke til inddeling af bunden. Indeholder 10 værk-
tøjslommer på låget af bakken samt et sortiment på 3 
indsatse (55 højde) i selve bakken. I værktøjskufferten er 
der desuden en dobbeltsidet værktøjstavle med 24
+14 værktøjslommer. Bæreevne på 25 kg.

ToolCase Basic XL - 66
Varenr. 139977
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 215 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med 66 elastiske værktøjslommer og en 
bakke til inddeling af bunden. Indeholder 21 værktøjs- 
lommer på låget af bakken samt 2 indsatse (80 højde) 
i selve bakken. I værktøjskufferten er der desuden en 
dobbeltsidet værktøjstavle med 28+17 værktøjslommer.
Bæreevne på 25 kg.

ToolCase Basic XL - 79
Varenr. 139984
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 215 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med 79 elastiske værktøjsholdere og en 
bakke til inddeling af bunden. Indeholder 11 værktøjs- 
lommer på låget af bakken samt 2 indsatse (80 højde) 
i selve bakken. I værktøjskufferten er der desuden en 
dobbeltsidet værktøjstavle med 28+17 værktøjslommer 
samt en enkeltsidet tavle med 23 værktøjslommer og en 
dokumentlomme. Bæreevne på 25 kg.



raaco orden skaber resultaterraaco  orden skaber resultater 67

ToolCase Premium L - 67
Varenr. 139519
Mål (HxBxD, mm): 360 x 475 x 200 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med 67 elastiske værktøjslommer og 
en bakke til inddeling af bunden. Indeholder 10 værk-
tøjslommer på låget af bakken samt et sortiment på 5 
indsatse (55 højde) i bakken. Værktøjskufferten indehol-
der desuden en dobbeltsidet værktøjstavle med 24+14 
værktøjslommer samt en enkeltsidet tavle med 19 
værktøjslommer og en dokumentlomme. 
Bæreevne på 35 kg.

ToolCase Premium XL - 79
Varenr. 139533
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 215 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med 79 elastiske værktøjsholdere og 
en bakke til inddeling af bunden. Indeholder 11 værk-
tøjslommer på låget af bakken samt et sortiment på 5 
indsatse (80 højde) i selve bakken.Værktøjskufferten 
indeholder desuden en dobbeltsidet værktøjstavle med 
28+17 værktøjslommer samt en enkeltsidet tavle med 
23 værktøjslommer og en dokumentlomme.
Bæreevne på 35 kg.

ToolCase Premium L - 10/4F 
Varenr. 139786 
Mål (HxBxD, mm): 360 x 475 x 200 • Farve: Sort 

Værktøjskuffert med en kombination af elastiske 
værktøjslommer og raaco Open ToolFix værktøjsholdere 
samt en bakke til inddeling af bunden. Indeholder 10 
værktøjslommer på låget af bunden og et sortiment på 
5 indsatse (55 højde) i selve bakken. Værktøjskufferten 
indeholder desuden en dobbeltsidet værktøjstavle med 4 
Open ToolFix værktøjsholdere. Bæreevne på 35 kg.

ToolCase Premium XL - 34/4F 
Varenr. 139793 
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 215 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med elastiske værktøjslommer og 
raaco Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til 
inddeling af bunden. Indeholder 11 værktøjslommer på 
låget af bakken og 5 indsatse (55 højde) i selve bakken. 
Værktøjskufferten indeholder desuden en dobbeltsidet 
værktøjstavle med 4 Open ToolFix værktøjsholdere og en 
enkeltsidet tavle med 23 værktøjslommer og en doku-
mentlomme. Bæreevne på 35 kg.
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ToolCase Premium XLT - 79
Varenr. 139557
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 250 • Farve: Sort

Værktøjskuffert i Trolleyversion med 79 elastiske 
værktøjslommer og en bakke til inddeling af bunden. 
Indeholder 11 værktøjslommer på låget af bunden og 
et sortiment på 5 indsatse (80 højde) i selve bakken. 
Værktøjskufferten indeholder desuden en dobbeltsidet 
værktøjstavle med 28+17 værktøjslommer samt en 
enkeltsidet tavle med 23 værktøjslommer og en doku-
mentlomme. Bæreevne på 35 kg.

ToolCase Superior L - 6F
Varenr. 139809
Mål (HxBxD, mm): 360 x 475 x 200 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med raaco Open ToolFix værktøjshol-
dere og en bakke til inddeling af bunden. Indeholder 2 
Open ToolFix værktøjsholdere på låget af bunden samt 
et sortiment på 5 indsatse (55 højde) i selve bakken. 
Værktøjskufferten indeholder desuden en dobbelt-
sidet værktøjstavle med 4 Open ToolFix 
Værktøjsholdere. Bæreevne på 45 kg.

ToolCase Superior L - 57/2F 
Varenr. 139526 
Mål (HxBxD, mm): 360 x 475 x 200 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med elastiske værktøjslommer og raaco 
Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til inddeling 
af bunden. Indeholder 2 Open Toolfix værktøjsholdere 
på låget af bakken samt et sortiment på 5 indsatse (55 
højde) i selve bakken. Værktøjskufferten indeholder en 
dobbeltsidet værktøjstavle med 24+14 værktøjslommer 
samt en enkeltsidet tavle med 19 værktøjslommer og 
en dokumentlomme. Bæreevne på 45 kg.

ToolCase Superior XL - 23/6F 
Varenr. 139816  
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 215 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med elastiske værktøjslommer og raaco 
Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til inddeling 
af bunden. Indeholder 2 Open Toolfix værktøjsholdere 
på låget af bakken samt et sortiment på 5 indsatse (55 
højde) i selve bakken. Værktøjskufferten indeholder 
desuden en dobbeltsidet værktøjstavle med 4 Open 
ToolFix værktøjsholdere samt en enkeltsidet tavle med 
23 værktøjslommer og en dokumentlomme. 
Bæreevne på 45 kg.
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ToolCase Superior XL - 34/4F
Varenr. 139540 
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 215 • Farve: Sort

Værktøjskuffert med elastiske værktøjslommer og raaco 
Open ToolFix værktøjsholdere samt en bakke til inddeling 
af bunden. Indeholder 11 værktøjslommer på låget af 
bakken samt et sortiment på 5 indsatse (55 højde) i selve 
bakken. I værktøjskufferten er der desuden en dobbeltsi-
det værktøjstavle med 4 Open ToolFix værktøjsholdere 
samt en enkeltsidet tavle med 23 værktøjslommer og 
en dokumentlomme. Bæreevne på 45 kg.

ToolCase Superior XLT - 34/4F 
Varenr. 139991 
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 250 • Farve: Sort

Værktøjskuffert i trolleyversion med en kombination 
af elastiske værktøjslommer og raaco Open ToolFix 
værktøjsholdere samt en bakke til inddeling af bunden. 
Indeholder 11 værktøjslommer på låget af bakken og 
et sortiment på 5 indsatse (55 højde) i selve bakken. 
Værktøjskufferten indeholder desuden en dobbeltsidet 
værktøjstavle med 4 Open ToolFix værktøjsholdere samt 
en enkeltsidet tavle med 23 værktøjslommer og en 
dokumentlomme. Bæreevne på 45 kg.

ToolCase Superior XLT - 23/6F
Varenr. 139564 
Mål (HxBxD, mm): 410 x 485 x 250 • Farve: Sort

Værktøjskuffert i trolleyversion med elastiske værktøjs- 
lommer og raaco Open ToolFix værktøjsholdere samt en 
bakke til inddeling af bunden. Indeholder 2 Open ToolFix 
værktøjsholdere på låget af bakken samt et sortiment på 
5 indsatse (55 højde) i selve bakken. Værktøjskufferten 
indeholder desuden en dobbeltsidet værktøjstavle med 4 
Open ToolFix værktøjsholdere samt en enkeltsidet tavle 
med 23 værktøjslommer og en dokumentlomme. 
Bæreevne på 45 kg.

Tool Panel TPDS-24/14-L
Varenr. 140072 
Mål (HxBxD, mm): 225 x 415 x 0 • Farve: Sort/Gul

Værktøjstavle udstyret med to stropper, der holder værk-
tøjstavlen i en 30 graders vinkel, så der er nem adgang til 
værktøjet. Med 38 elastiske værktøjslommer i to forskel-
lige størrelser: 24 værktøjslommer i størrelse S (10-20 
mm) og 14 værktøjslommer i størrelse M (20-30 mm). 
Værktøjsstopper nederst på tavlen sikrer såvel kufferten 
som værktøjet mod skader. Passer kun til L-modeller.
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Tool Panel TPDS-4xOpenFix-L
Varenr. 140089 
Mål (HxBxD, mm): 225 x 415 x 0 • Farve: Sort/Gul

Værktøjstavle udstyret med to stropper, som holder 
værktøjstavlen i en 30 graders vinkel, så der er nem ad-
gang til værktøjet. Med 4 raaco ToolFix værktøjsholdere: 
2 x 2 raaco ToolFix (1-25 mm). Værktøjsstopper nederst 
på tavlen sikrer såvel kufferten som værktøjet mod ska-
der. Passer kun til L-modeller.

Tool Panel TPDS-28/17-XL
Varenr. 140102 
Mål (HxBxD, mm): 295 x 410 x 0 • Farve: Sort/Gul

Værktøjstavle udstyret med to stropper, som holder 
værktøjstavlen i en 30 graders vinkel, så der er nem 
adgang til værktøjet. Med 45 elastiske værktøjslommer 
i to forskellige størrelser: 28 værktøjslommer i størrel-
se S (10-20 mm) og 17 værktøjslommer i størrelse M 
(20-30 mm). Værktøjsstopper nederst på tavlen sikrer 
såvel kufferten som værktøjet mod skader. Passer kun til 
XL-modeller.

Tool Panel TPSS-19/1-L
Varenr. 140096 
Mål (HxBxD, mm): 225 x 415 x 0 • Farve: Sort/Gul

Værktøjstavle med 19 elastiske værktøjslommer i to 
størrelser: 12 værktøjslommer i størrelse S (10-20 mm) 
og 7 værktøjslommer i størrelse M (20-30 mm) samt 
1 dokumentholder. Værktøjsstopper nederst på tavlen 
sikrer såvel kufferten som værktøjet mod skader. Passer 
kun til L-modeller.

Tool Panel TPDS-4xOpenFix-XL
Varenr. 140119
Mål (HxBxD, mm): 295 x 410 x 0 • Farve: Sort/Gul

Værktøjstavle udstyret med to stropper, som holder 
værktøjstavlen i en 30 graders vinkel, så der er nem ad-
gang til værktøjet. Med 4 raaco ToolFix værktøjsholdere: 
2 x 2 raaco ToolFix (1-25 mm). Værktøjsstopper nederst 
på tavlen sikrer såvel kufferten som værktøjet mod ska-
der. Passer kun til XL-modeller.
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Tool Panel TPSS-23/1-XL
Varenr. 140126 
Mål (HxBxD, mm): 295 x 410 x 0 • Farve: Sort/Gul

Værktøjstavle med 23 elastiske værktøjslommer: 14 
værktøjslommer i størrelse S (10-20 mm) og 9 værk-
tøjslommer i størrelse M (20-30 mm) samt 1 doku-
mentholder. Værktøjsstopper nederst på tavlen sikrer 
såvel kufferten som værktøjet mod skader. Passer kun til 
XL-modeller.

Skillevæg 55 XL 
Varenr. 140768
Mål (HxBxD, mm): 46 x 330 x 7 • Farve: Sort 

Skillevæg til ToolCase. Passer til bakke 55 XL. Tværgående 
opdeling. (2 stk. pr. pose).

Skillevæg 55 L - Type B
Varenr. 140751
Mål (HxBxD, mm): 46 x 281 x 7 • Farve: Sort

Skillevæg til ToolCase. Passer til bakke 55 L. 
Tværgående opdeling. (2 stk. pr. pose).

Skillevæg 80 XL 
Varenr. 140775
Mål (HxBxD, mm): 68 x 330 x 7 • Farve: Sort

Skillevæg til ToolCase. Passer til bakke 80 XL. Tværgående 
opdeling. (2 stk. pr. pose).
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Skillevæg 55 L/XL 
Varenr. 140782
Mål (HxBxD, mm): 46 x 429 x 10 • Farve: Sort

Skillevæg til ToolCase. Passer til bakke 55 L og XL. 
Langsgående opdeling. (2 stk. pr. pose).

TSA lås til ToolCase (1 sæt)
Varenr. 143592       Farve: Alu

Sæt bestående af 2 TSA låse, der gør det muligt at 
skifte standard lås i ToolCase til TSA-lås.

Skillevæg 80 XL 
Varenr. 140799
Mål (HxBxD, mm): 68 x 435 x 7 • Farve: Sort

Skillevæg til ToolCase. Passer til bakke 80. 
Langsgående opdeling. (2 stk. pr. pose).

Indsatse til indretning af 
bakke i ToolCase
Farve: Klar

Find indsats sortimentet på side 8-11 eller 
på www.raaco.com.

Nyhed
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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

”Den glider ingen steder, når jeg er på et vådt dæk. 
Og jeg kan ha’ alt mit værktøj med på skibene. Prak-
tisk, med godt overblik. Og så er den robust.”
Erik Tedeschi, marinemekaniker

Få inspiration til orden på raaco.com

UDGÅR
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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
Indsatsboksene 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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ServiceCase - nøglelås
Varenr. 136792
Mål (HxBxD, mm): 187 x 535 x 402 • Farve: raaco blå

Værktøjskuffert med 4 små og 2 store raacoFix, 2 tilbe-
hørsbokse og 2 skillevægge til inddeling af bunden.

ServiceCase - kodelås
Varenr. 136785
Mål (HxBxD, mm): 187 x 535 x 402 • Farve: raaco blå

Værktøjskuffert med 4 små og 2 store raacoFix, 2 tilbe-
hørsbokse og 2 skillevægge til inddeling af bunden.

ServiceCase Trolley - kodelås
Varenr. 136808 
Mål (HxBxD, mm): 215 x 600 x 402 • Farve: raaco blå

Værktøjskuffert med 4 små og 2 store raacoFix, 2 tilbe-
hørsbokse og 2 skillevægge til inddeling af bunden. 
Monteret med en Trolley, som giver en nem transport af 
ServiceCasen.

ServiceCase Trolley - nøglelås
Varenr. 136815 
Mål (HxBxD, mm): 215 x 600 x 402 • Farve: raaco blå

Værktøjskuffert med 4 små og 2 store raacoFix, 2 tilbe-
hørsbokse og 2 skillevægge til inddeling af bunden. 
Monteret med en Trolley, som giver en nem transport af 
ServiceCasen.
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raacoFix stor, sæt á 2 stk.
Varenr. 136822 
Mål (HxBxD, mm): 140 x 242 x 38 • Farve: raaco grå/
raaco gul

raacoFix med plads til min. 6 stk. stort værktøj. Kan mon-
teres på værktøjspladen. Fremstillet af (PP) & (TPE).

Servicecase skillevægge
Varenr. 136846 
Mål (HxBxD, mm): 100 x 12 x 277 • Farve: raaco grå

Skillevæg til opdeling af hovedrum. Max. 3 skillevægge i 
en ServiceCase. Fremstillet af polypropylen (PP).

raacoFix lille, sæt á 2 stk.
Varenr. 136839 
Mål (HxBxD, mm): 100 x 242 x 38 • Farve: raaco grå/
raaco gul 

raacoFix med plads til min. 6 stk. mellem værktøj. 
Kan monteres på værktøjspladen og på raacoFix stor. 
Fremstillet af (PP) & (TPE).

2xServiceCase box
Varenr. 125024 
Mål (HxBxD, mm): 52 x 275 x 98 • Farve: Transparent

Smart boks til småt værktøj og tilbehør. Passer  
i hovedrummet. Fremstillet af polypropylen (PP).
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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 end-
nu bedre resultater. Det er sådan, vi selv arbejder hos 
raaco. Derfor kan vi blive ved med at udvikle nye, in-
novative 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 materia-
levalg.

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 medarbejde-
re skaber robuste, miljøvenlige løsninger med en lang 
holdbarhed. Det gavner alle, også miljøet.
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