
 Værktøjskasser
Systemer til orden og opbevaring
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Få inspiration til orden på raaco.com



Orden i sagerne giver 
kontrol i hverdagen

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

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

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

Made in Denmark
raaco bliver designet og fremstillet i Nykøbing Falster, 
og det er med stolthed at vores produkter vækker stor 
interesse både nationalt og internationalt. I dag bliver 
raaco brugt i over 20 lande, hvor vi skaber orden i alt 
fra helt små virksomheder til Airbus Group, der er en af 
Europas største.

 raaco  orden skaber resultater
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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, krea-
tive ideer og koncentration om at skabe de bedste 
håndværksmæssige 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 un-
derstreger den professionelle håndværkers orden og 
effektivitet. 

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

Få inspiration på raaco.com og se under ToolTaco.

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

Få inspiration til orden på raaco.com

”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
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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 
anvendes som rumdelere. Passer til alt 
værktøj op til Ø 30 mm.
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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 bli-
ve mere kompakt og praktisk. Compact serien er ge-
digent, dansk design, der har vundet adskillige priser. 

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

Se alle størrelser på raaco.com og se under Compact.

Få inspiration til orden på 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
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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.
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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 metalram-
mer, der gør dem super stabile. Designet er rumme-
ligt, praktisk og åbent, så du hurtigt har overblik over 
dit værktøj. ToolBag Pro er et produkt, der med sine 
egenskaber er til gavn og faglig tilfredsstillelse for den 
professionelle håndværker. 

Fås i 3 størrelser og leveres med 3 års garanti.

Få inspiration på raaco.com og se under ToolBag Pro.

Få inspiration til orden på 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
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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.
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IF-designpris 1999

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 kvali-
tetsplast, der tåler både høj varme og frost. 

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

Få inspiration på raaco.com under Open ToolBox.

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
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Få inspiration til orden på raaco.com

Håndtag i kassens fulde længde 
Giver høj bæreevne.

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.

Indbygget skuffe med ruminddeling 
Til småting og mindre tilbehør.

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

 raaco  orden skaber resultater
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På raaco.com er der en detaljeret oversigt over hele programmet med tilbehør

Sammenlign værktøjskasserne, så du får lige præcis det, du skal bruge

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

 Tool Taco

 136006  Tool Taco L - 20”  256 x 504 x 234  15 3,59  raaco blå

 141604  Tool Taco L Premium - 20” 256 x 504 x 234  15 4,65  raaco blå

 136013  Tool Taco XL - 24”  311 x 616 x 278  20 4,54  raaco blå 

 141611  Tool Taco XL  Premium - 24” 311 x 616 x 278  20 5,21  raaco blå 

 Tool Taco tilbehør

 771009  ¼ Open Pouch  155 x 145 x 55  - 0,14  raaco blå

 771016  ½ Open Pouch  155 x 255 x 55  - 0,25  raaco blå

 771023  ¼ Pouch w Cover  160 x 150 x 65  - 0,19 raaco blå

 771030  ½ Pouch w Cover  160 x 265 x 65  - 0,33  raaco blå

 771061  Cover L  535 x 495 x 5  - 1,07  raaco blå

 771078  Cover XL  695 x 615 x 5  - 1,54  raaco blå

 771047  Saw Holder  155 x 570 x 25  - 0,35  raaco blå

 771054  Universal Holder  90 x 280 x 10  - 0,15  raaco blå

 136020  ¼ Tool Fix 150 x 118 x 40  - 0,18  raaco grå

 136037  ½ Tool Fix 150 x 238 x 40  - 0,38 raaco grå

 ToolBag Pro

 760331  16“ ToolBag Pro  264 x 419 x 206  20 2,38  raaco blå

 760348  20“ ToolBag Pro 285 x 508 x 233  25 2,70  raaco blå

 760355  24“ ToolBag Pro  324 x 626 x 264  30 3,25  raaco blå

 Open ToolBox

 137195  Open ToolBox  230 x 476 x 228  25 1,82  raaco blå

 Compact

 136563  Compact 15  170 x 426 x 215  20 1,49  raaco blå

 136570  Compact 20 190 x 474 x 239  30 1,85  raaco blå

 136587  Compact 27  248 x 474 x 239  30 2,58  raaco blå

 136594  Compact 37  230 x 540 x 296  40 3,69  raaco blå

 136600  Compact 47  292 x 540 x 296  40 4,65  raaco blå

 136617  Compact 50  260 x 621 x 311  50 4,62  raaco blå

 136624  Compact 62  322 x 621 x 311  50 7,14  raaco blå

 Compact  

 114059  Bærerem til Compact 37, 47, 50 og 62.  50 0,24  sort

 113656  4 gummihjul til Compact 37, 47, 50 og 62 - 0,69  sort

 raaco  orden skaber resultater



På raaco.com er der en detaljeret oversigt over hele programmet med tilbehør

 raaco  orden skaber resultater
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Orden skaber resultater  
og arbejdsglæde

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

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

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

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