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Få inspiration til orden på raaco.com



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 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 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 sortimentsæ-
sker, men indgår også i andre raaco produkter. Det 
er et unikt system, der med et utal af variationer og 
muligheder, dækker det individuelle behov for or-
den. 

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 

Skab dit eget system, 
der giver orden

Boxxser

CarryLite

Assorter
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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 indsat-
se kan du indrette dit raaco produkt efter behov - og 
flytte indretningen lige så let igen. Indsatse og ind-
hold bliver på plads takket være det særlige monta-
gesystem. Desuden gør de løse indsatse det nemt at 
få fat i selv de mindste emner.

Besøg raaco.com og søg under indsatse.

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

 raaco  orden skaber resultater 7



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.

Boxxser leveres med 10 års garanti.

Besøg raaco.com og se hele sortimentet.

Få inspiration til orden på raaco.com
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Få inspiration til orden på raaco.com

HandyBoxxser 
Til opbevaring af 4 Boxxser-æsker med nem 
adgang til indholdet. Kan transporteres, 
stables 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.



Skumindlæg, der 
beskytter og 
skaber overblik

Sammenlign Boxxser æskerne, så du får lige præcis dét, du har brug for

Du kan få specialfremstillet dit eget skumindlæg til 
alle 3 systemer, - Boxxser, CarryLite og Assorter. Det 
giver specialværktøj og eventuelt instrumenter en 
god beskyttelse under transport, og det skaber samti-
dig et utroligt godt overblik.

Besøg raaco.com og se under ’Skumindlæg’.

Få inspiration til orden på raaco.com

Gennem raacos æske-konfigurator kan skum- 
indlægget tilpasses individuelle behov.



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

 Boxxser 55 4x4

 138260  Boxxser 55 4x4-0  55 x 241 x 225 8 0,51  raaco blå 

 138277  Boxxser 55 4x4-9  55 x 241 x 225 8 0,65  raaco blå 

 138284  Boxxser 55 4x4-11  55 x 241 x 225 8 0,65  raaco blå 

 HandyBoxxser 4x4 til Boxxser 55 4x4

 137935  HandyBoxxser 4x4, tom 342 x 290 x 247 15 1,96 raaco blå 

 137942  HandyBoxxser 4x4x4  342 x 290 x 247  15 4,43  raaco blå 

 Boxxser 55 5x5

 138291  Boxxser 55 5x5-0  55 x 298 x 284 10 0,71  raaco blå 

 138307  Boxxser 55 5x5-13  55 x 298 x 284 10  0,94  raaco blå 

 138314  Boxxser 55 5x5-15  55 x 298 x 284 10 0,93  raaco blå 

 HandyBoxxser 5x5 til Boxxser 55 5x5

 137959  HandyBoxxser 5x5, tom  342 x 347 x 305  20 2,94  raaco blå 

 137966  HandyBoxxser 4x5x5  342 x 347 x 305  20 6,51 raaco blå 

 Boxxser 55 6x6

 138321  Boxxser 55 6x6-0  55 x 354 x 323 12 0,97  raaco blå 

 138338  Boxxser 55 6x6-12  55 x 354 x 323 12 1,25  raaco blå 

 138345  Boxxser 55 6x6-14  55 x 354 x 323 12 1,27  raaco blå 

 Boxxser 55 5x10

 134866  Boxxser 55 5x10-0  55 x 421 x 361 15 1,38  raaco blå 

 134873  Boxxser 55 5x10-25  55 x 421 x 361 15 1,80  raaco blå 

 134897  Boxxser 55 5x10-45  55 x 421 x 361 15 1,91  raaco blå 

 Boxxser 80 5x10

 134903  Boxxser 80 5x10-0  78 x 421 x 361 15 1,58  raaco blå 

 134910  Boxxser 80 5x10-14  78 x 421 x 361  15 2,16  raaco blå 

 134934  Boxxser 80 5x10-20  78 x 421 x 361  15 2,21  raaco blå 

 134941  Boxxser 80 5x10-25  78 x 421 x 361  15 2,27  raaco blå 

 Boxxser reol til Boxxser 50 5x10 og Boxxser 80 5x10

 189392  Boxxser reol inklusiv  992 x 486 x 380 80 25,80  Galva/raaco blå  
  7 x Boxxser

 189385  Boxxser reol, tom  992 x 486 x 380 80 12,20 Galva  

 Boxxser 80 8x8

 134958  Boxxser 80 8x8-0  78 x 465 x 401 20 2,04  raaco blå 

 134972  Boxxser 80 8x8-18  78 x 465 x 401 20 2,76  raaco blå 

 134989  Boxxser 80 8x8-20  78 x 465 x 401 20 2,77  raaco blå 

 ID Hjørner og skumplade til Boxxser

 For varianter af ID-hjørner se på raaco.com

 134583 Skumplade  20 x 393 x 273  0 0,11  Grå 

Se opdateret sortimentsliste og oversigt over tilbehør på raaco.com
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Sammenlign Boxxser æskerne, så du får lige præcis dét, du har brug for
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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 produ-
ceret til overblik og orden. Det gør systemet lang-
tidsholdbart. 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 
skillevægge, 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.

Besøg raaco.com og se hele sortimentet.

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

Få inspiration til orden på raaco.com
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2 størrelser og 3 højder
Du kan udbygge dit CarryLite system efter 
behov. Et enkelt og overskueligt system.

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

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.

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.

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.



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 raaco.com. 
Se under ’Sandwichlåg’.

Det dobbelte låg 
skaber sikkerhed 
og overblik

Få inspiration til orden på raaco.com
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DL = Dobbeltlåg (sandwichlåg)
DLU = Dobbeltlåg med U-profil
      = Nyhed
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 Varenr. Produkt Mål ( HxBxD, mm ) Bæreevne kg Vægt kg Farve

 CarryLite 55 4x8

 142830 CarryLite 55 4x8-0 57 x 337 x 278 13 0,14 raaco blå

 143615 CarryLite 55 4x8-16 57 x 337 x 278 13 0,99 raaco blå

 142854 CarryLite 55 4x8-0 DL 58 x 337 x 278 13 0,14 raaco blå

 142847 CarryLite 55 4x8-0 DLU 58 x 337 x 278 13 0,14 raaco blå

 CarryLite 55 5x10

 136266  CarryLite 55 5x10-0  57 x 413 x 330  10 1,09 raaco blå

 136297 CarryLite 55 5x10-25/1  57 x 413 x 330  10 1,56  raaco blå

 136273 CarryLite 55 5x10-25/2  57 x 413 x 330  10 1,53  raaco blå

 136280 CarryLite 55 5x10-50  57 x 413 x 330  10  1,64  raaco blå

 142342 CarryLite 55 5x10-0 DL 58 x 413 x 330 10 1,43 raaco blå

 142335 CarryLite 55 5x10-0 DLU 58 x 413 x 330 10 1,43 raaco blå

 SafeBox 55

 139328  SafeBox 55, tom  403 x 451 x 330  40 14,81  raaco blå

 136372  SafeBox 55x4  403 x 451 x 330  40 20,38  raaco blå

 CarryLite 80 4x8

 142793 CarryLite 80 4x8-0 79 x 337 x 278 13 0,14 raacp blå

 143608 CarryLite 80 4x8-9 79 x 337 x 278 13 1,14 raaco blå

 142861 CarryLite 80 4x8-0 DL 81 x 337 x 278 13 0,86 raaco blå

 142786 CarryLite 80 4x8-0 DLU 81 x 337 x 278 13 0,86 raaco blå

 CarryLite 80 5x10 

 136303  CarryLite 80 5x10-0  79 x 413 x 330  13 1,20  raaco blå

 136310  CarryLite 80 5x10-15  79 x 413 x 330 13 1,77  raaco blå

 136334  CarryLite 80 5x10-20  79 x 413 x 330  13 1,83  raaco blå

 136327  CarryLite 80 5x10-25  79 x 413 x 330  13 1,89  raaco blå

 142366 CarryLite 80 5x10-0 DL 81 x 413 x 330 13 1,53 raaco blå

 142359 CarryLite 80 5x10-0 DLU 81 x 413 x 330 13 1,53 raaco blå

 SafeBox 80

 139335  SafeBox 80, tom  403 x 451 x 330  40 13,20  raaco blå

 136389  SafeBox 80x3  403 x 451 x 330  40 18,11  raaco blå

Sammenlign CarryLite æskerne, så du får lige præcis dét, du har brug for
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 Varenr. Produkt  Mål ( HxBxD, mm ) Bæreevne kg Vægt kg Farve

 CarryLite 150

 136341  CarryLite 150-9  147 x 413 x 330  20 2,07 raaco blå

 SafeBox 150

 139342  SafeBox 150, tom  403 x 451 x 330  40 11,60  raaco blå

 136396  SafeBox 150x2  403 x 451 x 330  40 13,38  raaco blå

 Skillevæg til CarryLite 150

 136051  Skillevæg til CarryLite, Large  134 x 273 x 10  0 0,3 raaco blå

 136044  Skillevæg til CarryLite, Medium 134 x 154 x 10 (M)  0 0,30  raaco blå 

  Small 134 x 115 x 10 (S) 

 CL-Transporter til CarryLite 55 og CarryLite 80

 136365  CL-Transporter 55x4  250 x 562 x 361  40 8,89  raaco blå

 136358 CL-Transporter 80x3  250 x 562 x 361  40 7,81  raaco blå

 CarryLite reol til CarryLite 55, CarryLite 80 og CarryLite 150

 188708  CarryLite reol inklusiv  992 x 486 x 380  80 25,60  Galva/raaco blå 

  7 x CarryLite

 189644  CarryLite reol inklusiv  992 x 486 x 380  80 19,00 Galva/raaco blå 

  5 x CarryLite 150

 184656  CarryLite reol, tom  992 x 486 x 380  80 12,10  Galva

Se opdateret sortimentsliste og oversigt over tilbehør på raaco.com



 

”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. 

Besøg raaco.com og søg under produkter/Assorter.

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 over-
flader 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. 



Assorter 
Miljøvenligt skabt  
af holdbare og  
genanvendelige  
materialer

Sammenlign Assorter æskerne, så du får lige præcis dét, du har brug for

Få inspiration til orden på raaco.com
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  Varenr. Produkt Mål ( HxBxD, mm ) Bæreevne kg Vægt kg Farve

 Assorter 6 

 136129  Assorter 6-0 32 x 175 x 143  1 0,12 raaco blå

 136136  Assorter 6-7  32 x 175 x 143  1 0,13  raaco blå

 136143 Assorter 6-12  32 x 175 x 143 1 0,15  raaco blå

 Assorter 5

 136150  Assorter 5-9  43 x 240 x 195  2 0,31  raaco blå

 136167  Assorter 5-18  43 x 240 x 195  2 0,32  raaco blå

 Assorter 4

 136174  Assorter 4-15  57 x 338 x 260  5 0,73  raaco blå

 136181  Assorter 4-32  57 x 338 x 260 5 0,81  raaco blå

 Assorter 55

 136198  Assorter 55 4x4-0  56 x 241 x 195  3,5 0,27  raaco blå

 136204  Assorter 55 4x8-0  57 x 338 x 261 5 0,57  raaco blå

 136211  Assorter 55 4x8-15  57 x 338 x 261  5 0,86  raaco blå

 136228  Assorter 55 4x8-17  57 x 338 x 261  5 0,85  raaco blå

 HandyBox 55

 136259  HandyBox 55, tom  310 x 376 x 265  25 2,20  raaco blå

 136242  HandyBox 55x4  310 x 376 x 265  25 5,09  raaco blå

 Assorter 80

 136235 Assorter 80 4x8-0  78 x 338 x 261  7 0,60  raaco blå

Sammenlign Assorter æskerne, så du får lige præcis dét, du har brug for

Se opdateret sortimentsliste og oversigt over tilbehør på raaco.com
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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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