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SZAFKI WARSZTATOWE NEO 
I NOW Y SYSTEM KONFIGURACJI 

WKŁADEK NARZĘDZIOW YCH
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Marka NEO proponuje swoim klientom nowe 

możliwości wyposażenia szafek narzędziowych. 

Przygotowane zostały gotowe, kompleksowe propo-

zycje a także istnieje możliwość samodzielnej konfi-

guracji wyposażenia. 

Do wyboru są 2 modele szafek: 84-221 z 6 szuflada-

mi lub 84-222 z 7 szufladami. 

Każda z szafek wyposażona jest w szereg nowocze-

snych rozwiązań, ułatwiających pracę. Szuflady poru-

szają się dzięki mechanizmowi prowadnic kulko-

wych, który gwarantuje długą żywotność oraz płyn-

ny udźwig i suw. Wnętrze każdej komory wyścielone 

jest miękką gąbką, zabezpieczającą przed porysowa-

niem i przesuwaniem się narzędzi. Szuflady posiada-

ją także blokadę przed mimowolnym wysunięciem. 

U góry znajduje się zamek centralny. Atutami każdej 

szafki są także duży blat roboczy z antypoślizgową 

powierzchnią oraz boczny uchwyt do prowadzenia, 

zwiększający komfort użytkowania.

Do wyboru jest bogata oferta wkładek, w których 

znajdują się: klucze płasko-oczkowe, końcówki wkrę-

takowe, nasadki udarowe, nasadki długie, młotki 

i wybijaki, pilniki, wkrętaki i wiele innych kompletów.

Wszystkie elementy i wkładki są kompatybilne 

i umożliwiają dokładne spasowanie ich we wnętrzu 

szuflad. Narzędzia wykonane są z najwyższej jakości 

materiałów. W przypadku zgubienia któregokolwiek 

z narzędzi jest możliwość jego dokupienia ze stan-

dardowej oferty marki NEO.
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Półbuty robocze NEO 82-110 to podstawowa ochrona podczas pracy. Cholewka 

wykonana z łatwej w konserwacji skóry. Antypoślizgowa podeszwa wykonana

z pianki EVA pokrytej gumą zapewnia wysoki komfort i skuteczne amortyzowanie 

wstrząsów, gwarantuje bezpieczeństwo i wygodę. Tył buta wzmocniony tworzywem 

oraz metalowy nosek chronią przed urazami mechanicznymi. Dzięki miękkiemu 

wykończeniu wewnątrz buta komfort pracy pozostaje na wysokim poziomie. 

Latarka NEO 99-100 wykonana z wysokiej jakości aluminium, wyposażona w 2 

mocne źródła światła z wysokiej jakości diodami LED. Światło boczne o mocy 240 lume-

nów, światło czołowe o mocy 200 lumenów. Funkcja zoom pozwalająca na zmianę 

skupienia światła. Zasilana czterema bateriami AAA. Bardzo mocny magnes umieszczo-

ny w obudowie daje dodatkowe możliwości zamocowania latarki. Wszechstronna latar-

ka do wykorzystania w domu, samochodzie, warsztacie, garażu, piwnicy, na biwaku. 

Zestaw wkrętaków i końcówek wkrętakowych NEO 04-210 zawiera 37 wysokiej 

jakości elementów. Grot każdego wkrętaka wykonany z bardzo wytrzymałej stali S2, za-

pewniającej długą żywotność. Wkrętaki posiadają magnetyczną końcówkę. Trójgraniasty 

kształt uchwytu z wyprofilowanym oparciem dla kciuka zmniejsza obciążenie dłoni i uła-

twia uzyskanie optymalnego momentu obrotowego. Uchwyt dwumateriałowy zapobiega 

ślizganiu się w dłoni, odporny jest na działanie chemikaliów, olejów i smarów. 

Klucze nasadowe NEO 08-681 to największy zestaw dostępny w ofercie. Zawiera aż 233 

elementy w rozmiarach 1/2”, 3/8” i 1/4” wykonane z wysokiej jakości stali chromowo

wanadowej. Klucze są dostarczane w praktycznej i solidnej walizce z tworzywa sztucznego 

z metalowymi zatrzaskami i poręcznym uchwytem. W środku walizki znajdziemy pełen 

pakiet narzędzi: nasadki sześciokątne, nasadki typu E, końcówki wkrętakowe, klucze sze-

ściokątne, klucze płasko-oczkowe, adaptery do wkrętarek, 4 nasadki do świec, akcesoria. 

Telefon NEO 84-002 zawiera rozwiązania technologiczne pozwalające na swobodne 

użytkowanie urządzenia nawet w ekstremalnych warunkach. Charakteryzuje się wodo-

odpornością oraz pełną ochroną przed wnikaniem pyłu, co potwierdza certyfikat IP68. 

Posiada wyświetlacz 2.4” (320 x 240 pikseli), aparat 2 Mpx, Bluetooth, radio FM, funkcję 

latarki oraz dwa sloty na kartę sim. Dodatkowe miejsce na kartę micro sd (do 32 GB). 

Wytrzymała bateria 2000 mAh zapewnia działanie w stanie czuwania do 10 dni. 

Warsztat mobilny NEO 84-115 o wymiarach 40/40/70,5 cm. Pojemny i mobilny 

warsztat narzędziowy wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego z metalo-

wymi zapięciami. Wyposażony został w koła do łatwiejszego przemieszczania się. 

Warsztat składa się z 3 funkcjonalnych elementów. Jest kompletnie rozbieralny. 

Górna część składa się ze skrzynki narzędziowej, środkowy moduł składa się z czte-

rech ergoboxów a dolny z pojemnej skrzyni na większe narzędzia. 

Narzędzie wielofunkcyjne NEO 01-026 to innowacyjne rozwiązanie. W jednym 

narzędziu znajduje się 13 różnych funkcji, m.in. najpopularniejszy wkrętak PH2, ostry 

nóż niezbędny w wielu sytuacjach oraz wkrętaki płaskie o różnych rozmiarach. 

Umieszczone w praktycznym etui wykonanym z wytrzymałego nylonu ułatwiającym 

transport i przechowywanie.

Biała bluza robocza NEO 81-110 to niezwykle praktyczne rozwiązanie podczas 

wszystkich prac, zarówno profesjonalnych, jak i domowych. Wykonana z wysokiej jako-

ści materiału wzmocnionego na łokciach. Podwójnie przeszyte szwy, zwiększające 

trwałość oraz elementy odblaskowe, zapewniające widoczność użytkownika. Solidne 

kieszenie wytrzymują duże obciążenie i przechowają wszystkie niezbędne podczas 

pracy narzędzia. Dodatkowym atutem jest właściwie ulokowana kieszeń na smartfona.

Obcinak do kabli miedzianych i aluminiowych NEO 01-516 o wymiarze 

250 mm, z grzechotką. Hartowane szczęki tną do maksymalnej średnicy 32 mm. 

Wysokogatunkowa stal chromowo-wanadowa zapewnia długoletnią wytrzymałość 

szczęk. Ergonomiczna, gumowana rękojeść podnosi komfort uży tkowania. Jakość 

narzędzia potwierdzona certyfikatem TÜV i 25-letnią gwarancją producenta.
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