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PARAT. KUFR NA NÁŘADÍ.
Perfektní výsledek vyžaduje perfektní vybavení. Prémiové 
kufry a brašny na nářadí od firmy PARAT slouží řemes-
lníkům v různých druzích řemesel jako vysoce kvalitní, 
spolehlivé pomůcky pro uspořádání a přepravu nářadí a 
různého pracovního vybavení. 

PARAT. BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNA.
Certifikované bezpečnostní svítilny s typem ochrany EX pro 
profesionální uživatele doplňují produktové portfolio firmy 
PARAT. 
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PŘEHLED VÝHOD PRODUKTU:
Téměř nezničitelný:
• Nejlepší materiály a vysoce kvalitní zpracování zajišťují extrémní pevnost produktu
• Hliníkový rám řady SILVER pro maximální zatížení až 20 kg
• Všechny kufry mají exkluzivní držadlo PARAT

Praktický a odolný:
• Protiskluzová vnější skořepina z plastu X-ABS zajišťuje stabilitu při přepravě a používání
• Integrované kluzáky na spodní straně chrání choulostivé pracovní plochy před poškrábáním a podobným poškozením
• Vyklápěcí cylindrické zámky chrání vaše nářadí před nežádoucím přístupem

Pořádek musí být:
• Díky zasouvatelným sešívaným kapsám je vhodné nářadí vždy rychle po ruce
• Trvanlivé omyvatelné panely na nářadí z materiálu Con-Pearl®  mají obzvlášť dlouhou životnost
• Pro každý požadavek správná velikost: kufry pojmou podle modelu až 50 kusů nářadí

KUFR NA NÁŘADÍ – SILVER

Doporučení firmy PARAT pro jednotlivé řemeslné obory:
• elektrotechnika • ervisní technika • sanitární / vytápěcí / klimatizační technika • strojírenství / zpracování kovů

535.500.171

485.040.171

PARAT SILVER.



vysoce kvalitní
sešívané panely na nářadí
udržují pořádek

ergonomicky tvarované 
držadlo PARAT

obzvlášť hluboké 
skořepinové dno až 88 
mm

KUFR NA NÁŘADÍ – SILVER

535.000.171

Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská videa a 
mnoho dalšího na  www.werkzeugkoffer.de

SILVER Položka č.

Vnitřní rozměr v Systém uspořádání Druh Obzvlášť 
hluboké 
skořepi-

nové dno

Pojízdný
Š H V

CP-7
pro až...
nářadí

Kapsy k zasu-
nutí pro až... 

nářadí

Vyklápěcí 
zámek

Číslicový 
zámek

TSA 
LOCK™

Plus 533.000.171 460 170 310 – 40 • – – • –

Style 485.040.171 460 180 310 – 27 • – – – –

KingSize Roll 535.500.171 470 195 360 – 50 • – – • •

5



SYSTÉM USPOŘÁDÁNÍ NÁŘADÍ CP- 7.

Tímto inteligentním systémem uspořádání skončilo namáhavé ukládání 
nářadí: Firma PARAT jako jediný výrobce nabízí speciální kufr s exkluzivním 
systémem držáků nářadí CP-7. Praktické upínací uchycení umožňuje jedno-
duše umístit jednotlivé nářadí, aniž byste jej museli zasunovat do seší-
vaných samostatných oddílů. Díky CP-7 můžete nářadí flexibilně zasunovat 
do libovolného místa, kde je bezpečně uchyceno mezi vysoce kvalitními 
plastovými štětinami na protiskluzové podložce. Všechno lze zasunout ráz 
na ráz a stejně tak je to rychle opět připraveno k použití. Současně nářadí 
zůstane vždy bezpečně a správně uloženo, dokonce i tehdy, když kufr 
spadne nebo se převrátí vzhůru nohama.

EXTRÉMNĚ SPOLEHLIVÉ UCHYCENÍ. 



PŘEHLED VÝHOD PRODUKTU:
• Vysoce kvalitní plastové štětiny vytvářejí 
 extrémně silné upnutí
• Nářadí zůstane bezpečně uchyceno také  
  "vzhůru nohama"
• Nářadí lze zasunout ráz na ráz a stejně tak 
 je rychle po ruce
• Panelový držák nářadí CP-7 dodává 
 exkluzivně pouze firma PARAT

SYSTÉMY USPOŘÁDÁNÍ NÁŘADÍ – CP-7
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Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská videa a 
mnoho dalšího na  www.werkzeugkoffer.de



PŘEHLED VÝHOD PRODUKTU:
Pevný a bezpečný:
• Díky odolnému dvojitému hliníkovému rámu lze kufry zatížit až 30 kg
• Protiskluzový vnější plášť z plastu X-ABS pevně drží téměř na každém podkladu
• Vyklápěcí cylindrický zámek, číslicový zámek nebo TSA LOCK™  chrání před neoprávněným přístupem

Všechno hezky uspořádáno:
• Modely řady CLASSIC pojmou až 71 kusů nářadí
• Díky obzvlášť hlubokému skořepinovému dnu (v závislosti na modelu) s kapsami s možností individuálního rozdělení 
   všechno najde své místo
• Držák nářadí CP-7 nebo sešívané panely na nářadí z materiálu Con-Pearl®  zajišťují pořádek

Čistý a funkční:
• Ani ušpiněné olejem, potem a podobnými nečistotami držadlo PARAT nevyklouzne díky      
  měkčenému povrchu (soft-touch)
• Západkové závěsy včetně aretace drží při použití víko kufru otevřené
• Ochranné integrované kluzáky na spodní straně chrání choulostivé pracovní plochy a podlahy
• Kufry řady CLASSIC jsou v závislosti na modelu vhodné pro leteckou přepravu

589.500.171

489.000.171

Doporučení firmy PARAT pro jednotlivé řemeslné obory:
• elektrotechnika • servisní technika • sanitární / vytápěcí / klimatizační technika • strojírenství / zpracování kovů • zpracování dřeva

PARAT CLASSIC.



sešívané kapsy k 
zasunutí pro nejrůz-
nější nářadí zajišťují 
pořádek

téměř všechny modely 
CLASSIC jsou vybaveny 
přihrádkou na dokumenty

obzvlášť hluboké,
skořepinové dno s 
libovolným členěním
až do 88 mm
(v závislosti na modelu)

KUFR NA NÁŘADÍ. MNOHO MOŽNOSTÍ.
SYSTÉMY USPOŘÁDÁNÍ NÁŘADÍ.

489.000.171

ergonomické 
držadlo PARAT

CLASSIC Položka č.

Vnitřní rozměr v Systém uspořádání Druh 
Obzvlášť 
hluboké 
skořepi-

nové dno
PojízdnýŠ H V

CP-7
fasst bis zu...
Werkzeuge

Einsteckfä-
cher

fasst bis zu...
Werkzeuge

Kippzylinder-
schloss

Zahlen-
schloss TSA LOCK™

King Size 489.000.171 470 210 360 – 50 • – – • –

KingSize Roll 489.500.171 470 200 360 – 50 • – – • •

Plus Cp-7 581.000.171 460 190 310 60 – • – – – –

Deep Space 
Cp-7 588.000.171 470 210 360 45 – • – – • –
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WERKZEUGKOFFER – CLASSIC

Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská videa a 
mnoho dalšího na  www.werkzeugkoffer.de



NOVÁ GENERACE DRŽADLA:
DRŽADLO PARAT

Exkluzivní držadlo PARAT má moderní design s nejvyšší úrovní 
funkčnosti. Integrované výstupky pro prsty umožňují pohod-
lné přenášení bez únavy – kufr jednoduše padne dobře do ruky. 
Nová generace držadla přispívá kromě toho k tomu, že odkládání 
a zvedání kufru na nářadí šetří záda: Držadlo zapadne v různých 
stupních polohy. Držadlo PARAT je navíc díky vysoce kvalitním ma-
teriálům extrémně stálé a odolné proti vlhkosti, jako například pot, 
oleje, atd.

FUNKČNÍ DESIGN PRO NEJVYŠŠÍ ÚRO-
VEŇ KOMFORTU PŘI PŘENÁŠENÍ.



sklopné držadlo PARAT 
umožňuje odkládat a zvedat 
kufr pohodlně, efektivně a 
způsobem, který šetří záda

integrované výstupky pro prsty 
zajišťují pohodlné nošení 
bez jakékoli únavy

měkký povrch (soft touch)
pro optimální komfort při nošení, 
extrémní odolnost proti vlhkosti, 
olejům, atd.

DŮLEŽITÉ DESIGNOVÉ PRVKY
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Podrobnější informace, technické 
detaily, uživatelská videa a mnoho 

dalšího na  www.werkzeugkoffer.de



PŘEHLED VÝHOD PRODUKTU:
Organizační talent:
• Kapsy k zasunutí s vyjímatelným držákem nářadí CP-7 a držákem dlát (v závislosti na modelu) se starají o pořádek
• Brašny na nářadí se zásuvkami s vyjímatelným přenosným boxem pro umístění malých dílů nebo velkého nářadí
• Částečně výklopné přední a/nebo zadní stěny poskytují dokonalý přehled o nářadí, aby bylo rychle po ruce

Odolný:
• Extra silná ražená kůže odolá nečistotám, škrábancům a nárazům
• Brašny na nářadí TOP-LINE jsou podle modelu zesíleny hliníkem a/nebo plastem
• Integrované kluzáky na spodní straně chrání podklad před nechtěným poškozením nebo opotřebením

Bezpečnost pro profíky:
• Od malých brašen přes rameno až po pojízdné brašny na nářadí řada TOP-LINE nabízí velký počet variant, vhodných 
 téměř pro každé řemeslo
• Prémiové brašny na nářadí jsou vybaveny buď zástrčkovým, nebo západkovým zámkem. TOP-LINE
 PARALOCK má magnetický uzávěr firmy PARAT, který lze ovládat praktickým způsobem jednou rukou
• K dispozici jsou různá příslušenství, jako například nosný řemen

30.200.581

16.000.571

Doporučení firmy PARAT pro jednotlivé řemeslné obory:
• elektrotechnika • servisní technika • sanitární / vytápěcí / klimatizační technika • strojírenství / zpracování kovů 
• zpracování dřeva

43.000.561

PARAT TOP-LINE.



BRAŠNY NA NÁŘADÍ – TOP-LINE

43.000.561

inteligentní držák 
nářadí CP-7 více 

vyjímatelný přenosný box

Vnější přihrádka na 
dokumenty

VYSOCE KVALITNÍ DRŽADLO PARAT
DALŠÍ INFORMACE NA STRANĚ 10

TOP-LINE Položka č.

Vnitřní rozměr v Systém uspořádání Výklopné
Zá- suv-

ky

Druh zámku Materiál

Š H V
CP-7 Kapsy k 

zasunutí Držák dlá
Přední 
stěna

Přední 
a zadní 
stěna

PARA- 
LOCK

Steck-
schloss

Raster-
schloss

Kunststoff
& Rinds- 

leder

Kunststoff
& Indus-

trie- 
lederpro až ... nářadí

Plus CP-7 16.000.571 420 185 315 30 16 – – • – – – • • –

PARALOCK 30.200.581 230 140 300 – 17 – – – – • – – • –

Plus Organize 
CP-7 43.000.561 410 190 280 30 – – • – 4 – – • • –-
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Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská videa a 
mnoho dalšího na  www.werkzeugkoffer.de



PŘEHLED VÝHOD PRODUKTU:
Geniálně praktická
• Přehledné, částečně sklopné přední a zadní stěny
• Kdykoli rychlý přístup k potřebnému nářadí
• Podle modelu je uvnitř místo pro až 40 kusů nářadí

Pevná a stabilní
• Pevná ražená hovězí kůže, částečně zesílená materiálem Con-Pearl®  a hliníkovými profily
• Odolná proti škrábancům a vnějším nárazům
• Integrované kluzáky chrání také choulostivé podklady, jako jsou parkety nebo dlaždice

Bezpečná a ergonomická
• Pevná držadla a volitelné nosné popruhy zajišťují bezproblémové přenášení
• Díky zástrčkovým zámkům se nic neztratí
• Hovězí kůže chrání nářadí a přístroje proti vlhkosti

extra dlouhá
ideální pro sanitární / vytápěcí 
/ klimatizační techniku

2.220.000.401

5.480.000.041

sešívané kapsy k zasunutí 
a přídavná poutka 
ve víku a na bočních 
stěnách zajišťují pořádek

přídavná pryžová poutka
pro vodní váhu

Doporučení firmy PARAT pro jednotlivé řemeslné obory:
• elektrotechnika • servisní technika • sanitární / vytápěcí / klimatizační technika • strojírenství / zpracování kovů • zpracování dřeva

PARAT NEW CLASSIC.



NEW
CLASSIC Položka č.

Vnitřní rozměr v Systém uspořádání Druh 

Š H V
bez vnitřního 

vybavení Poutka CP-7 Kapsy k zasunutí Zástrčkový 
zámek

Západkový 
zámek

pro až ... nářadí

Individual S 2.220.000.401 360 110 170 • – – – • –

KingSize Long
EXTRA DLOUHÁ! 5.480.000.041 635 185 270 – 29 – – • –

Allround 5.363.000.031 420 160 250 – 20 – – • –

5.363.000.031

přídavné přihrádky pro 
umístění dokumentů a 
malých dílů

brašny na nářadí
zhotovené z odolné hovězí kůže

stěny brašny zesílené hliní-
kovými nebo plastovými 
profily

extrémně pevné panely na 
nářadí s dlouhou životností, 
díky zesílení materiálem
Con-Pearl® 
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BRAŠNY NA NÁŘADÍ – NEW CLASSIC

Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská videa a 
mnoho dalšího na  www.werkzeugkoffer.de



Doporučení firmy PARAT pro jednotlivé řemeslné obory:
• elektrotechnika • servisní technika • sanitární / vytápěcí / klimatizační technika • strojírenství / zpracování kovů •  zpracování dřeva

polstrovaná zadní stěna
a nosné a ramenní popruhy pro 
pohodlné nošení

prostorná vnitřní přihrádka
s kapsami pro zasunutí a poutky 
pro až 21 kusů nářadí

stěny batohu zesílené
plastovým rámem

BASIC Položka č.
Vnitřní rozměr v Systém uspořádání Materiál

Š H V
Poutka Kapsy pro 

Nylon Umělá kůže Polystyren PVC
pro až ... nářadí

Back Pack 5.990.504.991 300 170 450 5 16 • – – –
Roll-Up Case

5 kapes 5.530.000.060 280 5 320 – 5 – • – –
Roll-Up Case

8 kapes 5.531.000.060 390 5 320 – 8 – • – –
Roll-Up Case

12 kapes 5.533.000.060 540 5 330 – 12 – • – –
Roll-Up Case

15 kapes 5.534.000.060 670 5 330 – 15 – • – –
Roll-Up Case

20 kapes 5.535.000.060Z 770 5 330 – 20 – • – –

PARAT BASIC.

praktický kožený ře-
men uzavírá 
rolovací pouzdro 
(Roll-Up Case)

přídavné kapsy pro 
umístění malých dílů

5.990.504.991

5.535.000.060



5.990.816.999

vysoce kvalitní
sešívané nylonové 
brašny na nářadí

přídavné spony drží 
například klíče, 
izolační pásku atd.

PARABELT Položka č.
Rozměr v mm Systém uspořádání

Materiál
Š H V Kapsy k zasunutí pro až ... nářadí

S 5.990.816.999 150 30 260 7 Nylon

PARABELT.

PARAT PROFI-LINE.
vyjímatelný 
přenosný box

přehledný organizér na   
šrouby, hřebíky, atd.

5.812.000.391

PROFI-LINE Položka č.
Vnitřní rozměr v mm Systém 

Pojízdný
Š H V vyjímatelné přenosné boxy Organizéry na malé 

Allround L 5.812.000.391 435 205 235 1 1 –
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SPECIÁLNÍ KUFRY A ORGANIZÉRY NA MALÉ DÍLY – PARABELT

Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská videa a 
mnoho dalšího na  www.werkzeugkoffer.de



PARAT PARALUX®.

Kompaktní, výkonná, certifikovaná a bezpečná: Bezpečnostní svítilny 
PARALUX® jsou spolehliví průvodci při použití v extrémních situacích. 
Důmyslná kombinace technických požadavků s certfikací ATEX a 
STAUBEX je přesvědčivá pro profesionální členy hasičských sborů, 
záchraných služeb, krizových štábů, armády, policie i pro bezpeč-
nostní techniky v průmyslu.

CERTIFIKOVANÁ SVÍTILNA PRO 
EXTRÉMNÍ DRUHY POUŽITÍ.



 ZÓNA  0 trvale nebo dlouhodobě       

Nebezpečí výbuchu existuje trvale nebo po de-
lší dobu, například uvnitř benzínových nádrží.
V této zóně se nezdržujte!

 ZÓNA 2

 ZÓNA 0 ZÓNA 1
garáž

ZÓNA 1

 ZÓNA 2

ZÓNA 0

ZÓNY EX: NEBEZPEČÍ VÝBUCHU V

 ZÓNA  2 málo nebo zřídka

Nebezpečí výbuchu se vyskytuje pouze ve 
výjimečných případech, například výrobní 
prostory chemického průmyslu.
Normální podmínky použití

 ZÓNA  1  středně nebo příležitostně    

Může nastat nebezpečí výbuchu, například v 
blízkosti plnicích otvorů.
Například chemický průmysl

BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNY – PARALUX®

Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská 
videa a mnoho dalšího na www.lighting.parat.de



PARAT PARALUX®.

Bezpečnostní svítilny PARAT lze na přání opatřit individuálními potisky a vyrobit – v 
závislosti na velikosti dávky – v různých barvách pouzdra. Z hodnotné svítilny tak 
vznikne jednorázový reklamní dárek nebo označení týmu. Prostě nás požádejte!

KONTAKT NA SERVIS
Pro individuální poradenství
prosím kontaktujte náš servisní tým:
 

e-mail: lights@parat.eu
Phone: +49 (0) 8583/29 - 4 00

VYSOCE EFEKTIVNÍ A VÝKONNÉ, 
INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ SVÍTILNY.



BEZPEČNOSTNÍ SVÍTILNY – PARALUX®

*údaje dodavatele LED ve vztahu ke světelnému zdroji

PARALUX®

PX2 PX3

CERTIFIKACE A 
OCHRANNÉ ZÓNY

Položka č. / barva 6.901.252.158 / žlutá 6.903.252.158 / ŽLUTÁ

Plyn II 2G EX IB E IIB T4 GB splňuje ATEX: II 3G Ex nA IIC T4

Stupeň krytí IP68 IP68

Velikost D / Š v mm 142 / 22 152 / 23

Světelný tok v lu-
menech* ASI 30 asi 60

Světelný dosah v m ASI 35 asi 100

Světelný zdroj CREE LED 1 W CREE LED 1 W

Vytrvalost svícení v 
hod. ASI 10 plný výkon asi 12 / celkem asi 50

Hmotnost v g s baterií 40 / bez baterie 20 s baterií 80 / bez baterie 35

Typ baterie 2X AAA / mikro / každá 1,5 V 2X AA / mignon / každá 1,5 V

Kompatibilní s PARASNAP®  SNAP-IN 2 –

Materiál polykarbonát PC polykarbonát PC

PARALUX®

PX1 HL-P1

Certifikace a ochranné 
zóny

Položka č. / barva 6.911.252.158 / žlutá 6.911.254.158 / žlutá / černá

Plyn Prach II 2G Ex ib IIB T4 Gb II 2G Ex ib IIB T4 Gb

Stupeň krytí II 2D Ex ib IIIC T105°C Db IP68 II 2G EX IB IIB T4 GB

Velikost D / Š v mm IP68 IP68

Světelný tok v 
lumenech* 167 / 39 70 / 65

Světelný dosah v m asi 120 asi 120

Světelný zdroj asi 150 ASI 150

Vytrvalost svícení v 
hod. CREE LED 3 W CREE LED 3 W

Hmotnost v g plný výkon asi 15 / celkem asi 50 plný výkon asi 12 / celkem asi 45

Typ baterie s baterií 175 / bez baterie 80 S BATERIÍ 180 / BEZ BATERIE 130

Kompatibilní s 4x AA / mignon / každá 1,5 V –

Materiál PARASNAP®  SNAP-IN 1 polykarbonát PC / polyester / EPDM

POLYKARBONÁT PC polykarbonát PC / polyester / EPDM
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PARAT PARASNAP®.

Nepřekonatelná kombinace z magnetického přitahování a mechanického 
upevnění. Upevňovací systém, složený ze základny na přilbě nebo sponě 
pásu a SNAP-IN, dovoluje díky jemnému vroubkovanému kloubu flexibilní 
namíření svítilny. Tento způsob umožňuje rychlé připevnění a sejmutí z 
držáku pouze jednou rukou i na nasazené přilbě.

INOVATIVNÍ SYSTÉM DRŽÁKŮ SVÍTILNY.

certifikováno podle normy DIN EN 433:2008

Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská 
videa a mnoho dalšího na www.lighting.parat.de



SYSTÉMY DRŽÁKŮ SVÍTILNY – PARASNAP®

PARASNAP®

SYSTÉMY DRŽÁKŮ

ULTRALUX Pro Base STRAP BELT BRACKET BASE

Popis produktu
základna držáku pro montáž na 
zásahové přilbě pro nošení na 

pravé nebo levé straně

základna držáku k přetažení přes 
přilbu

základna držáku pro pás s šířkou 
do 55 mm

Položka č.

6.902.049.151 pro nošení na pravé 
straně

6.902.048.151 pro nošení na levé 
straně

6.902.046.151 6.902.044.151

Certifikováno na základě 
normy DIN EN 443:2008

pro přilby:

- Dräger HPS 4300
- Schuberth F120 pro, F130

- Colsman AL-EX (Rosenbauer 
HEROS smart & titan,

Dräger HPS 4500 na vyžádání)

– –

Je potřeba PARASNAP®  SNAP-IN1 nebo
SNAP-IN2 (podrobnosti viz níže)

PARASNAP®  SNAP-IN1 nebo
SNAP-IN2 (podrobnosti viz níže)

PARASNAP®  SNAP-IN1 NEBO
SNAP-IN2 (PODROBNOSTI VIZ 

NÍŽE)

Kompatibilní s mnoha standardními přilbami 
DIN, dotažte se u nás! mnoha standardními přilbami DIN pásem s šířkou do 55 mm

Velikost D/Š/V v mm 65 / 55 / 45 65 / – / 35 – / 70 / 90

Hmotnost v g ca. 50 ca. 60 ca. 35

Materiál polyamid s obsahem skelných 
vláken

polyamid s obsahem skelných 
vláken

hovězí kůže, polyamid s obsahem 
skelných vláken

PARASNAP®

PŘÍSLUŠENSTVÍ

LIGHT HOLDER SNAP-IN1 LIGHT HOLDER SNAP-IN2

Popis produktu Upevňovací spona pro bezpečnostní svítilny PARAT PX0, 
PX1 a X1

Upevňovací spona pro bezpečnostní svítilny PARAT PX2 
a X2

Kompatibilní s

PX0 PX1 PX2 X1 X2 PX0 PX1 PX2 X1 X2

• • – • – – – • – •

Položka č. 6.902.042.151 6.902.043.151

Velikost D/Š/V v mm 50 / 40 / – 35 / 30 / –

Hmotnost v g asi 11 asi 10

Materiál polyamid s obsahem skelných vláken polyamid s obsahem skelných vláken
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Podrobnější informace, technické detaily, uživatelská 
videa a mnoho dalšího na www.lighting.parat.de



PARAT GmbH & Co.KG
Schönenbach Strasse 1 
D-94089 Neureichenau 

Phone: +49 (0) 8583/29 - 4 00 
Fax: +49 (0) 8583/29 - 3 04 00 

Mail: tool-cases@parat.eu 
www.parat.eu  

werkzeugkoffer.de  


