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Qbrick System is the line of connectable 
toolboxes with transport ability.

The Qbrick System offers possibilities of combining and 
transporting toolboxes. Three-point connecting system of 
the toolboxes is equipped with strength and hard polyamide 
latches, allowing to transfer a load up to 100 kg.

Trzypunktowy system łączenia skrzyń Qbrick System 
wykorzystuje wyjątkowo trwałe poliamidowe zatrzaski, 
pozwalające na transportowanie ciężarów o wadze 
całkowitej do 100 kg.

Qbrick System to systemy łączenia
i transportu skrzyń narzędziowych.
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Work under control
Qbrick System to w pełni kompatybilny system skrzyń
narzędziowych, stworzony z myślą o Twoich potrzebach.

Qbrick System oferuje szereg sprytnych rozwiązań,
które ułatwiają codzienną pracę.

- wysoka odporność na wnikanie wody i pyłu

- duże, regulowane przegrody wyposażone w oringi

- przemyślane akcesoria dodatkowe

The Qbrick System offers many smart solutions that
make work easier:

- high water and dust resistance

- large compartments with useful elastic straps

- smart and functional accessories

Qbrick System latches and con-
nectors have a great impact
resistance. Made of technical
polyamide which quality provide
a high durability without risk of
corrosion.

Qbrick System ONE and PRO 
toolboxes are water&dust proof. 
Thanks to seal and hermetic
construction the products provide 
high protecion for valuable tools.

Zapięcia oraz łączniki skrzyń 
Qbrick System cechuje wyjątkowa
wytrzymałość. Wykonane z tech-
nicznego poliamidu są odporne 
na uszkodzenia mechaniczne i nie 
rdzewieją.

Skrzynie narzędziowe Qbrick System 
ONE i PRO  są odporne na przeni-
kanie wody i pyłu. Dzięki elastycznej 
uszczelce i hermetycznej konstrukcji 
gwarantujemy wysoki poziom 
bezpieczeństwa dla wartościowych 
narzędzi.

General features/ Cechy ogólne
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ONE 200 Basic

ONE 350 Basic

ONE 450 Basic

Qbrick System ONE
Basic
The simple lid construction allows the usage of toolboxes
as working steps and give an effective working height
of approx 2,7 m.

Prosta konstrukcja pokryw to także bardzo pomocny
podest roboczy, który zwiększa zasięg nawet do 2,7 m.
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ONE 200 Basic

The standard version of Qbrick System ONE Basic
toolboxes is equipped with a special supporting 
V slot (e.g. to trim) as well as a measure placed 
on the lid of the toolboxes. The strengthened
construction of the lid withstand the pressure up 
to 120 kg. The simple lid construction guarantees 
a large load capacity and allows to use the tool-
boxes as a ramp.

Podstawowa wersja skrzyń Qbrick System ONE
Basic w swoim standardzie wyposażona jest
w funkcjonalną szczelinę do przycinania wraz
z miarką. Wzmocniona konstrukcja pokrywy gwarantuje
dużą pojemność oraz wytrzymuje nacisk o wadze
do 120 kg, dając możliwość tworzenia wygodnych
podestów roboczych.

ONE 350 Basic ONE 450 Basic

Large capacity
Duża pojemność

The standard version of Qbrick System ONE Basic
toolboxes is equipped with a special supporting 
V slot (e.g. to trim) as well as a measure placed 
on the lid of the toolboxes. The strengthened
construction of the lid withstand the pressure up 
to 120 kg. The simple lid construction guarantees 
a large load capacity and allows to use the tool-
boxes as a ramp.

Podstawowa wersja skrzyń Qbrick System ONE
Basic w swoim standardzie wyposażona jest
w funkcjonalną szczelinę do przycinania wraz
z miarką. Wzmocniona konstrukcja pokrywy gwarantuje
dużą pojemność oraz wytrzymuje nacisk o wadze
do 120 kg, dając możliwość tworzenia wygodnych
podestów roboczych.
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ONE 200 Profi

ONE 350 Profi

ONE 450 Profi

Qbrick System ONE
Profi
Extra space for smaller accessories thanks to organizers
on lid.

Dwa organizery w pokrywie oferują dodatkową przestrzeń
do przechowywania mniejszych akcesoriów.
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ONE 200 Profi

The lids of the toolboxes are equipped with two
organizers with movable compartments and poly-
carbonate transparent covers. Inside of each toolbox 
there are also movable compartments with elastic 
straps allowing to hold items and facilitate space 
in a more ergonomic way.

Pokrywy wyposażone w dwa pojemne organizery 
z ruchomymi przegrodami oraz poliwęglanowymi, 
udarnymi, przeźroczami. Wewnątrz każdej ze skrzyń 
znajduje się system regulowanych przegród wraz
z paskami ściągającymi, które pozwalają na ergonomiczne 
wykorzystanie wewnętrznej przestrzeni.

ONE 350 Profi ONE 450 Profi

Large capacity
Duża pojemność
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ONE 200 Technik

ONE 350 Technik

ONE 450 Technik

Qbrick System ONE
Technik
Innovative solution - there are aluminum guideway
in the cover which allows to use standard screw clamp.

Innowacyjny system aluminiowych szyn montażowych,
które pozwalają na zastosowanie klasycznych ścisków
stolarskich.
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ONE 200 Technik

The most advanced version of Qbrick System 
ONE toolboxes is equipped with innovative
solution of aluminum guideway which allows to use 
standard screw clamp. This improvement can be 
used for a variety purposes (e.g. to hold, glue, cut).

Najbardziej profesjonalna wersja Qbrick System 
ONE, wyposażona w innowacyjne rozwiązanie 
aluminiowych szyn montażowych, pozwalających na
zastosowanie klasycznych ścisków stolarskich. 
Dzięki nim skrzynie Qbrick System ONE Technik 
mogą służyć jako stoły robocze, niezbędne do 
precyzyjnego przycinania sklejania lub przytrzymywania.

ONE 350 Technik ONE 450 Technik

Large capacity
Duża pojemność
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Qbrick System ONE
Transport Platform
Large rubber layer wheels on metal axle allow to use 
Qbrick System in different environment (e.g. stairs, driveway, 
construction  site, etc). Metal swivel wheels with brakes
offer maneuverability and most important safety at work.

Duże koła najazdowe pokryte gumą i zamocowane
na metalowej osi, pozwalają na forsowanie 
zróżnicowanych przeszkód terenowych (np. schody, 
podjazdy, grząski grunt). Metalowe koła obrotowe 
wyposażone w hamulec, zapewniają doskonałą 
zwrotność oraz zabezpieczają cały zestaw przed 
niepożądanym ruchem.

Qbrick System ONE
Box Plus
Functional box is an immanent part of the Qbrick System 
idea. Large, capacious and open construction offer not
only chance to transport large and irregular shape items 
but also direct access. Solid connectors give chance to
create variety type of sets and possibility of different 
combination with toolboxes, depending on individual
requirements.

Funkcjonalny pojemnik to nieodłączny element 
zestawów skrzyń Qbrick System. Duża pojemność oraz 
otwarta konstrukcja pozwalają na transport przedmiotów
o niestandardowych gabarytach lub takich, które 
wymagają bezpośredniego dostępu bez potrzeby otwiera-
nia pokrywy. System łączników umożliwia tworzenie 
wieloelementowych zestawów z dowolną skrzynką.
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Alternative solutions allows perfect mobility 
of all Qbrick System modules. Two large rubber 
wheels on metal axle allow safety transport even 
enlarged sets. Opened lid has special locks to
prevent accidental closing.

Alternatywne rozwiązanie zapewniające doskonałą
mobilność modułowych systemów Qbrick. Dwa koła
najazdowe pokryte gumą, zamontowane na 
metalowej osi pozwalają na bezpieczny transport 
nawet rozbudowanych zestawów. Otwarta pokrywa 
jest wyposażona w specjalne blokady, zapobiegające 
przypadkowemu zamknięciu.

Cart Basic Set
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NEW

Qbrick System ONE Cart 2.0 to zupełnie nowy model 
największej mobilnej skrzyni transportowej, która stanowi 
solidną bazę dla pozostałych modułów Qbrick System. 
Zwiększona do 100 kg ładowność oraz pojemność 52 litrów 
pozwala na komfortowy transport dużych i ciężkich narzędzi.

Nowy model Carta wyróżnia się solidną teleskopową rączka 
z funkcją demontażu dla łatwiejszego transportu. Dużo 
większe koła (22,3 cm średnicy) pokryte grubą warstwą gumy 
zapewniają doskonałą i cichą trakcję, nawet w bardzo trud-
nych warunkach terenowych. W skład bogatego wyposażenia 
wchodzą także 2 regulowane przegrody i 2 tacki. Całość 
jest zabezpieczona wysokiej jakości uszczelką, co zapewnia 
najlepszą w swojej klasie ochronę na poziomie IP66.

Qbrick System ONE
Cart 2.0
The Qbrick System ONE Cart 2.0 is a completely new 
model of the largest mobile transport toolbox, providing
a solid base for the other Qbrick System modules. With 
an increased load capacity of up to 100 kg and a capacity
of 52 litres, it can comfortably transport large and heavy tools.

The new Cart model is also distinguished by a durable 
telescopic handle with disassembly function for easier 
transport. The much larger wheels (22.3 cm in diameter) 
covered with a thick layer of rubber provide excellent 
and quiet traction even in very difficult terrain. The extensive
 equipment also includes 2 adjustable dividers and 2 
trays. The entire unit is protected by a high-quality
seal, providing best-in-class protection at IP66.

NEW

64,1 cm

48,5 cm

66 cm

52 l

641 485 660

519 314 337

682

52
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58,5 cm

46 cm

Qbrick System ONE
Cart
The ONE Cart is a mobile toolbox, but also the
basis for building sets with other modules form line 
ONE or PRO.

ONE Cart to mobilna skrzynia na kołach, ale również 
baza do budowy zestawów z innych modułów linii ONE 
lub PRO.
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Set:

Qbrick System ONE
Cart
+
Qbrick System ONE
350 Vario
+
Qbrick System ONE
200 Vario

Qbrick System ONE
Vario 
The lid in Vario version is equipped with additional
connectors for most modules of the Qbrick System PRO 
product line - 500, 600, Toolcase, Toolbox, Toolbox Drawers, 
Box 130, Organizer 100, 200 and 300. Thanks to our smart
connecting systems, the user is able to combine products 
from  the ONE & the PRO line.

Wersja pokrywy Vario w swoim standardzie, wyposażona 
jest w dodatkowe konektory, które pozwalają na łączenie 
tej wersji pokrywy z modelami skrzyń narzędziowych z 
linii Qbrick System PRO - 500, 600, Toolcase, Toolbox, 
Toolbox Drawers, Box 130, Organizer 100, 200 i 300.
To unikatowa wersja skrzyni, dzięki której użytkownik 
uzyskuje możliwość łączenia produktów w ramach linii 
produktowych ONE i PRO.
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58 cm

32,5 cm

Qbrick System ONE
Adapter Multi
Qbrick System ONE Adapter Multi allows to combine 
toolboxes, organizers, boxes and containers for power 
tools from the TWO and PRO lines with the top line 
ONE. Thanks to the Multi Adapter, Qbrick System brand 
users have almost unlimited possibilities to create
personalized, modular and mobile sets.

In addition, the Multi Adapter allows the installation of 
modules from the TWO and PRO lines, e.g. to the work-
shop walls, car floor - this way you can use free spaces 
in an ingenious way or ensure safe transport of Qbrick 
System boxes.

Qbrick System ONE Adapter Multi pozwala łączyć
skrzynie, organizery, boxy i pojemniki na elektronarzędzia 
z linii TWO i PRO z topową linią ONE. Dzięki Adapterowi 
Multi użytkownicy marki Qbrick System otrzymują niemal 
nieograniczone możliwości tworzenia spersonalizowanych, 
modułowych i mobilnych zestawów.

Dodatkowo, Adapter Multi umożliwia montaż modułów 
z linii TWO i PRO np. do ścian warsztatu, podłogi samo-
chodu - w ten sposób można pomysłowo wykorzystać 
wolne przestrzenie lub zapewnić bezpieczny transport 
skrzyniom Qbrick System.

5,6 cm
58 cm

32,5 cm

Qbrick System ONE
Adapter Multi Work Platform
The top version Qbrick System ONE Adapter Multi Work Platform
is equipped with a varnished plywood board which is screwed 
to the adapter with screws, making it a versatile worktop ideal 
for cutting, drilling, mounting vices and even miter saws without 
damaging other toolboxes.

Topowa wersja Qbrick System ONE Adapter Multi Work Platform 
jest wyposażona w lakierowaną płytę ze sklejki przykręcaną
za pomocą śrub do adaptera, czyniąc z niego wszechstronny blat 
roboczy idealny do cięcia, wiercenia, montażu imadeł, a nawet 
pił ukosowych bez ryzyka uszkodzenia pozostałych skrzyń.

5,6 cm

100100

NEW

MAX
LOAD
15 kg MAX

LOAD
50 kg
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MAX
LOAD
15 kg MAX

LOAD
50 kg

30,7 cm

7 cm

Qbrick System ONE
Connect Adapters
Qbrick System ONE Connect Adapters (2 pcs) allow the XL 
and 2XL organizers and all other toolboxes from the ONE
line to be firmly and securely attached in a vertical position 
(walls of the workshop or a van) with a maximum load
capacity of 15 kg or in a horizontal position (floor/shelf of
the workshop or a van) with a maximum load capacity
of 50 kg. 

Qbrick System ONE Connect Adapters (2 szt.) pozwalają 
na stabilne i bezpieczne mocowanie organizerów XL
i 2XL oraz wszystkich pozostałych skrzyń z linii ONE
w pozycji pionowej (ściany warsztatu, busa) z maksymalną 
ładownością 15 kg lub w pozycji poziomej (podłoga/półka
warsztatu, busa) z maksymalną ładownością 50 kg.

3,3 cm
9,2 cm

6,2 cm

Qbrick System ONE
Organizers Connect Adapters
Qbrick System ONE Organizers Connect Adapters are four holders
(2 x left + 2 x right) that allow the ONE range of organizers to be
attached vertically to the wall of workshops and vans with a maximum
load capacity of 8 kg.

Qbrick System ONE Organizers Connect Adapters to cztery 
uchwyty (2 x lewy + 2 x prawy) pozwalające na przymocowanie 
organizerów z linii ONE w pozycji pionowej na ścianie warsztatu 
oraz busa z maksymalną ładownością 8 kg.

1,4 cm

4920984

NEW NEW
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Qbrick System ONE
Organizers
The new, modular ONE Organizers are available in three sizes: 
XL, L M Plus and M. All models can be combined with each
other, and the largest Organizer XL also with other toolboxes
from the line ONE.

The patented system of connectingthe organizers
together allows access to each of the modules without the 
need of detaching. Thanks to the elastic seal, all models are well
protected against water and dust.

Nowe, modularne Organizery ONE są dostępne aż w pięciu 
rozmiarach: 2XL, XL, L M Plus i M. Wszystkie modele 
można łączyćze sobą, a największe - Organizer 2XL i XL
z pozostałym skrzynkami linii ONE.

Opatentowany system łączenia organizerów pozwala
na dostęp do każdegoz modułów bez potrzeby odpinania
organizerów będących na górze zestawu. Dzięki
elastycznej uszczelce zestawy są dobrze zabezpieczone
przed wnikaniem wody i pyłu.

Polycarbonate lids
Poliwęglanowe pokrywy

Elastic seal
Elastyczna uszczelka

Removable containers
Wyjmowane pojemniki

Polyamide side connectors
Poliamidowe łączniki
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38,7 cm
58,2 cm

19,5 l

17,2 cm

Qbrick System ONE Organizer 2XL to największy
i najwyższy model występujący w rodzinie modułowych
organizerów linii ONE. 2XL jest kompatybilny zarówno 
z pozostałymi organizerami linii ONE, jak i ze skrzyniami 
Qbrick System ONE. Podobnie jak organizer XL stanowi
łącznik, pomiędzy skrzyniami ONE a organizerami - L, M i M Plus.

Organizer 2XL jest wyposażony w cztery kubełki 
długości ponad 30 cm. Każdy wyposażony jest w trzy
regulowane przegrody, pozwalające na dodatkową 
organizację przestrzeni wewnątrz kubełka. Wysokość 
kubełka wynosi 13,5 cm.

W ramach premiery tego modelu organizera do jego wnętrza 
dodawane są Qbrick System ONE Connect Adapters (2 szt.),
które pozwalają na stabilne i bezpieczne mocowanie
organizerów XL i 2XL oraz wszystkich pozostałych skrzyń z linii 
ONE w pozycji pionowej (ściany warsztatu, busa) z maksymalną 
ładownością 15 kg lub w pozycji poziomej (podłoga lub półka 
warsztatu, busa) z maksymalną ładownością 50 kg.

Qbrick System ONE
Organizer 2XL
Qbrick System ONE Organizer 2XL. is the both the larg-
est and tallest model in the ONE line of modular organ-
izers, which can be combined with each other, but also 
with all the toolboxes in the ONE line. As well as the XL 
organizer, it is the bridge between the set of boxes and 
the smaller organizer models (L, M and M Plus).

The 2XL organizer is equipped with new, four containers 
measuring over 30 cm. Each of these containers is addition-
ally equipped with 3 adjustable dividers to allow any organisa-
tion of their internal space. The internal height of each bucket 
is 13,5 cm.

As part of the launch of this organizer model, Qbrick System 
ONE Connect Adapters (2 pcs) are added to its interior, which 
allow the XL and 2XL organizers and all other toolboxes from 
the ONE line to be firmly and securely attached in a vertical 
position (walls of the workshop or a van) with a maximum load 
capacity of 15 kg or in a horizontal position (floor/shelf of the 
workshop or a van) with a maximum load capacity of 50 kg

NEW

582 387 172

19,5 xxx xxx

48
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Qbrick System ONE
Organizer XL Long Bin

38,7 cm
58,2 cm

13,5 l

13,1 cm

Qbrick System ONE Organizer XL to największy model
z rodziny modułowych organizerów, które można łączyć 
między sobą, ale również ze wszystkimi skrzyniami z linii ONE.

Organizer XL jest łącznikiem między Organizerem L i M  a  
pozostałymi skrzyniami Qbrick Sysyem ONE.

Organizer XL Qbrick System ONE jest wyposażony dwa 
unikatowe kubełki z wyjmowanymi przegrodami, mierzące 
ponad 30 cm. Oprócz tego na wyposażeniu są 2 średnie i 
4 małe kubełki.

Qbrick System ONE
Organizer XL
Qbrick System ONE Organizer XL is the largest model
in the family of modular organizers that can be combined 
with each other, but also with all modules from the ONE 
line.

Organizer XL is a bridge between Organiser L and M
and the rest of toolboxes from Qbrick System ONE line.

The XL Qbrick System ONE organizer is now equipped with 
a unique novelty - two long containers, measuring over 30 
cm. It also comes with 2 medium and 4 small containers.
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37,9 cm
53,1 cm

6 l

7,7 cm

Qbrick System ONE Organizer L to średniej wielkości 
model z linii modułowych organizerów, które można łączyć 
między sobą.

Organizer L jest wyposażony w 10 kubełków na mniejsze 
akcesoria, a ponadto ich zawartość jest zabezpieczona 
przed wnikaniem wody i pyłu poprzez elastyczną uszczelkę.

Qbrick System ONE
Organizer L
Qbrick System ONE Organizer L is a middle size model 
from the line of modular organizers that can be combined 
with each other.

Organizer L is equipped with 10 containers for smaller
accessories, and their content is protected against water 
and dust by a flexible seal.
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4 l

10,6 cm

Qbrick System ONE Organizer M Plus to wyższy model
organizera M z linii modułowych organizerów ONE, które 
można łączyć ze sobą w wielu konfiguracjach. Organizer 
M Plus posiada opatentowany Easy Access System.
Dzięki specjalnym konektorom pozwala na łatwy dostęp 
do każdego z modułów bez potrzeby ich rozpinania,
co znacząco podnosi ergonomię pracy.

W standardzie Organizer M Plus jest wyposażony
w 5 kubełków na akcesoria - 4 mniejsze oraz jeden 
podłużny do przechowywania i transportu podłużnych
elementów Twojego warsztatu.

Qbrick System ONE
Organizer M Plus
Qbrick System ONE Organizer M Plus is the thicker
Easy Access System which, thanks to special connectors,
allows easy access to each of the modules without 
the need of detaching them from your tower.

As standard, Organizer M Plus is equipped with 
5 accessory buckets, 4 of which are smaller
and one longitudinal for storing and transporting
elongated elements of your workshop.

36,4 cm
26,4 cm

264 364 106

 4  10 296

168
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36,5 cm
26,5 cm

2,5 l

7,7 cm

Qbrick System ONE Organizer M to najmniejszy model 
z całej linii organizerów ONE. Podobnie, jak pozostałe 
modele posiada poliwęglanową pokrywę z uszczelką,
5 kubełków oraz poliamidowe konektory boczne.

Qbrick System ONE
Organizer M
Qbrick System ONE Organizer M is the smallest model in 
the entire line of ONE organizers. Like other models, it has 
a polycarbonate lid with elastic gasket, 5 containers and 
polyamide side connectors.
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Wersja MFI posiada na wyposażeniu wielowarstwowe 
wkłady piankowe, które po wycięciu odpowiednich 
otworów doskonale zabezpieczą narzędzia ręczne i 
elektronarzędzia. Dodatkowo, uszczelka wbudowana w 
poliwęglanową pokrywę zapewnia pełną ochronę przed 
wnikaniem wody i pyłu.

Qbrick System ONE
Organizer 2XL
Multilayer Foam Inserts (MFI)
The MFI version is equipped with multilayer foam inserts, 
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect 
hand tools and power tools. In addition, the seal built into 
the polycarbonate cover provides full protection against 
water and dust.

582 387 172

19,5 xxx xxx

48

38,7 cm
58,2 cm

19,5 l

17,2 cm

NEW
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Wersja MFI posiada na wyposażeniu wielowarstwowe
wkłady piankowe, które po wycięciu odpowiednich
otworów doskonale zabezpieczą narzędzia ręczne
i elektronarzędzia. Dodatkowo, uszczelka wbudowana
w poliwęglanową pokrywę zapewnia pełną ochronę 
przed wnikaniem wody i pyłu.

Qbrick System ONE
Organizer XL
Multilayer Foam Inserts (MFI)
The MFI version is equipped with multilayer foam inserts, 
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect 
hand tools and power tools. In addition, the gasket built 
into the polycarbonate lid provides full protection against 
water and dust penetration.

38,7 cm
58,2 cm

13,5 l

13,1 cm
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W nowej wersji MFI na wyposażeniu są oferowane 
wielowarstwowe wkłady piankowe, które po wycięciu 
odpowiednich otworów doskonale zabezpieczą narzędzia
ręczne i elektronarzędzia. Dodatkowo, uszczelka wbudowana 
w poliwęglanową pokrywę zapewnia pełną ochronę przed 
wnikaniem wody i pyłu.

Qbrick System ONE
Organizer L
Multilayer Foam Inserts (MFI)
New MFI version is equipped with multilayer foam inserts, 
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect 
hand tools and power tools. In addition, the gasket built 
into the polycarbonate cover provides full protection 
against water and dust penetration.

37,9 cm
53,1 cm

6 l

7,7 cm
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36,4 cm
26,4 cm

4 l

10,6 cm

Qbrick System ONE Organizer M Plus  Multilayer Foam 
Inserts - wyższy niż Organizer M poniżej. Służy do 
przechowywania większych narzędzi.

Qbrick System ONE
Organizer M Plus
Multilayer Foam Inserts (MFI)

Qbrick System ONE Organizer M Plus Multilayer Foam
Inserts - higher than Organizer M below. For storing larger 
tools.

264 364 106

 4  10 296

168
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36,5 cm
26,5 cm

2,5 l

7,7 cm

Qbrick System ONE Organizer M Multilayer Foam Inserts  
to najmniejszy model z linii modułowych organizerów 
ONE, które można łączyć ze sobą w wielu konfiguracjach. 
Organizer M posiada opatentowany Easy Access System, 
który dzięki specjalnym konektorom pozwala na łatwy
dostęp do każdego z modułów bez potrzeby ich
rozpinania, co znacząco podnosi ergonomię pracy.

W nowej wersji MFI na wyposażeniu są oferowane 
wielowarstwowe wkłady piankowe, które po wycięciu 
odpowiednich otworów doskonale zabezpieczą narzędzia 
ręczne i elektronarzędzia. Dodatkowo, uszczelka wbudowana 
w poliwęglanową pokrywę zapewnia pełną ochronę przed 
wnikaniem wody i pyłu.

Qbrick System ONE
Organizer M
Multilayer Foam Inserts (MFI)
Qbrick System ONE Organizer M Multilayer Foam Inserts 
is the smallest model in the ONE modular line of organizers 
that can be combined in many configurations. Organizer 
M has a patented Easy Access System, which thanks to 
special connectors allows easy access to each of the modules
without the need to unbind them, which significantly
increases the ergonomics of work.

New MFI version is equipped with multilayer foam inserts, 
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect 
hand tools and power tools. In addition, the gasket built 
into the polycarbonate cover provides full protection 
against water and dust penetration.
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Duża skrzynka narzędziowa na kołach zapewniająca 
doskonałą mobilność modułowych systemów Qbrick. 
Dwa koła najazdowe zamontowane na metalowej osi 
pozwalają na bezpieczny transport zestawów skrzyń
i organizerów. Teleskopowa, aluminiowa rączka wysuwana
z boku zapewnia komfortowy dostęp do wnętrza skrzyni.
Prosty mechanizm wysuwanej rączki na podwójnym
eleskopie blokuje się po lekkim uderzeniu uchwytu od 
spodu. Zawartość skrzyni została wyposażona w poręczną
tacką oraz elastyczną uszczelkę, która zabezpiecza zawartość 
skrzyni przed przedostawaniem się pyłów oraz wody do jej 
wnętrza.

Pokrywa VARIO w swoim standardzie wyposażona jest 
w dodatkowe konektory, które pozwalają na łączenie tej 
wersji pokrywy z modelami skrzyń narzędziowych z linii 
Qbrick System PRO (500, Toolcase, Toolbox, Organizer 
100, 200, 300 oraz zamiennie PRO 600).

Qbrick System ONE
Trolley Vario
Large toolbox on wheels for excellent mobility of Qbrick 
modular systems. Two wheels mounted on a metal axle 
allow safe transport of toolbox sets and organizers. A telescopic
aluminium handle extends from the side to provide comfortable
access to the inside of the toolbox. The simple pull-out 
handle mechanism on the double telescope locks in place 
when the handle is lightly hit from underneath. The toolbox 
is equipped with a handy tray and a seal to prevent dust and 
water from entering of the toolbox.

The VARIO cover is equipped with additional connectors, 
which allow connecting models of toolboxes from the 
Qbrick System PRO line (500, Toolcase, Toolbox, Organiser 
100, 200, 300 and alternatively PRO 600).

40,5 cm
60,5 cm

44 l

34,5 cm

605  405  345

536 286 265

635

44

24

NEW
Qbrick System ONE
Trolley Profi

605  405  367

536 286 265

635

44

20

Qbrick System ONE
Trolley Vario
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Qbrick System ONE
Longer Basic
Mobile toolbox allows to transport long electrical appliances 
(e.g. pneumatic drill, angle grinder, stirrer/mixer). Above-
standard dimension make it unique and one of its kind.

Mobilna skrzynia narzędziowa pozwala na przewożenie 
długich elektronarzędzi jak np. młoty udarowe, szlifierki 
kątowe lub mieszadła do cementu wraz z niezbędnymi 
akcesoriami. Jej ponadstandardowe wymiary czynią ją 
wyjątkowym produktem w swojej kategorii.
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Qbrick System ONE
Longer Technik
More developed version, equipped with innovative system 
of aluminum guideway which allows to use standard 
screw clamp. Mobile toolbox allows to transport long 
electrical appliances.

Rozbudowana wersja Qbrick Longer z innowacyjnym
systemem aluminiowych szyn montażowych i możliwością 
zastosowania klasycznych ścisków stolarskich. Mobilna
skrzynia narzędziowa o ponadstandardowej długości 
spełnia jednocześnie funkcję stołu roboczego, który ułatwia 
precyzyjne przycinanie, sklejanie lub przytrzymywanie.
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Qbrick System TWO
Set Plus
Expandable 3-piece mobile system allowing to customize 
the way of transporting the tools and accessories. Rolling 
cart, toolbox and small parts organizer. Three separate 
items connected by easy in use clips.

Modularny, 3-częściowy, mobilny system skrzyń, pozwalający 
dostosować sposób transportu narzędzi i akcesoriów do 
bieżących potrzeb. Mobilny wózek, skrzynka na narzędzia
i organizer na drobne akcesoria, połączone są bezpiecznymi, 
łatwymi w użyciu łącznikami.
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Qbrick System TWO
Cart Plus
Modular, portable rolling toolbox with lid-opening
design. Heavy duty telescopic handle offers durability
and maneuverability. Two adjustable dividers inside for 
more comfortable storage.

Modularna, mobilna skrzynia narzędziowa z łatwo 
otwieraną, zintegrowaną pokrywą. Solidna teleskopowa 
rękojeść gwarantuje wytrzymałość i zwrotność Skrzynia 
wyposażona jest w dwie regulowane przegrody, dzięki 
którym łatwiej utrzymać porządek.

More information about Multi Divider/ Więcej informacji o Przegrodzie Multi
next pages/ następne strony
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31 cm

9 cm
27,5 cm

Qbrick System TWO
Multi Divider
With Multi Divider all tools are always at hand. Divider allows 
you to maintain order inside the Cart, but also to easily
transport tools to the workplace.

Z przegrodą Multi wszystkie narzędzia ręczne są zawsze 
pod ręką. Przegroda pozwala na utrzymanie porządku 
wewnątrz skrzyni Cart, jak również na łatwy transport 
narzędzi do miejsca pracy.

Standard equipment of Qbrick System TWO Cart/
Standardowe wyposażenie Qbrick System TWO Cart
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Qbrick System TWO 
Toolbox Plus
Modular, heavy duty toolbox with polyamide latches 
and solid handle. Large capacity and two adjustable
dividers inside for more comfortable storage. Optionally 
can be equipped in 4 Organisers Multi.

Modularna, wytrzymała skrzynia narzędziowa z zapięciam
z poliamidu i solidną rączką. Duża pojemność i dwie
regulowane przegrody zapewniają komfort przechowywania 
różnych narzędzi. Opcjonalnie można załadować do skrzyni 
4 Organizery Multi. 
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Qbrick System TWO
Organizer Plus
Modular organizer for smaller parts. Impact resistant cover, 
polyamide latches and strong handle guarantee the work
safety and comfort. 9 removable bins inside.

Modularny organizer na mniejsze akcesoria. Poliwęglanowa 
pokrywa, poliamidowe zapięcia oraz mocna rękojeść 
gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy. Organizer 
wyposażony w 9 pojemników.

Qbrick System TWO
Organizer Plus Flex
Modular organizer for smaller parts. Impact resistant
cover, polyamide latches and strong handle guarantee the 
work safety and comfort. 5 removable dividers inside.

Modularny organizer na mniejsze akcesoria. Poliwęglanowa 
pokrywa, poliamidowe zapięcia oraz mocna rękojeść 
gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy. Organizer 
wyposażony w 5 regulowanych przegród.
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29,5 cm

Qbrick System TWO
Box 100 Flex
Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting loose 
items. 5 removable dividers inside.

Modularny, wytrzymały kosz otwarty. Doskonały do przenoszenia 
niestandardowych narzędzi. Wyposażony w 5 regulowanych 
przegród.

29,5 cm

Qbrick System TWO
Box 100
Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting 
loose items.

Modularny, wytrzymały kosz otwarty. Doskonały do przenoszenia 
niestandardowych narzędzi.
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Qbrick System TWO
Box 200 Flex
Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting loose 
items. 2 removable dividers inside.

Modularny, wytrzymały kosz otwarty. Doskonały do przenoszenia 
niestandardowych narzędzi. Wyposażony w 2 regulowane 
przegrody.

Qbrick System TWO
Box 200
Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting 
loose items.

Modularny, wytrzymały kosz otwarty. Doskonały do przenoszenia 
niestandardowych narzędzi.
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18 cm
25,7 cm
6,5 cm

Qbrick System TWO
Organizer Multi
Organizer Multi is a natural appendix for Toolbox and Box 
200 - thanks to special guides, each of these modules can 
place from 4 to 6 organizers. The polycarbonate cover,
adjustable baffles and a comfortable handle ensure high
durability and ergonomics.

Organizer Multi to naturalne uzupełnienie dla Toolbox 
i Box 200 – dzięki specjalnym prowadnicom każdy
z tych modułów pomieści od 4 do 6 organizerów. 
Poliwęglanowa pokrywa, regulowane przegrody oraz
wygodna rączka zapewniają wysoką trwałość i ergonomię 
pracy.

Fits to:
Qbrick System TWO
Toolbox, Box 200

Pasuje do:
Qbrick System TWO
Toolbox, Box 200

x4

x6

Qbrick System TWO
Transport Platform
Transport Platform in combination with other modules from 
the TWO line (Box 100, Box 200, Toolbox, Organizer) allows 
for the construction of mobile transport sets for use in the 
workshop, garage but also on the home back office.

Platforma Transportowa w połączeniu z innymi modułami
z linii TWO (Box 100, Box 200, Toolbox, Organizer) pozwala 
na budowę mobilnych zestawów transportowych do wyko-
rzystania w warsztacie, garażu i na domowym zapleczu. 
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Set 1

Qbrick System PRO
Toolcase
+
Qbrick System PRO
Toolbox
+
Qbrick System PRO
Cart

Set 2

Qbrick System PRO
Organizer 100
+
Qbrick System PRO
Toolbox
+
Qbrick System PRO
Cart

Qbrick System PRO - dedicated to both DIY enthusiasts 
and professionals.

Qbrick System PRO - dedykowany zarówno majsterkowiczom, 
jak i profesjonalistom.
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39 cm
45 cm

28 l

69 cm

Qbrick System PRO
Cart
The Qbrick System PRO Cart is a mobile case on wheels 
with a telescopic aluminium handle, which is also the base 
for the new multi-module and most compact PRO line.
The box has large rubber wheels mounted on a metal axle. 
In addition, the safety of transported tools is ensured
by solid fasteners and side connectors made of strong 
polyamide. The crowning touch is the water- and dust-tight 
construction based on a flexible seal in the lid.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Cart to mobilna skrzynia na kołach
z teleskopową, aluminiową rączką, będąca jednocześnie bazą 
dla nowej, wielomodułowej i najbardziej kompaktowej linii PRO. 
Skrzynka posiada duże koła pokryte gumą zamontowane na 
metalowej osi. Dodatkowo, o bezpieczeństwo transportowanych 
narzędzi dbają solidne zapięcia i konektory boczne wykonane z 
mocnego poliamidu. Uwieńczeniem całości jest wodoszczelna 
i pyłoszczelna konstrukcja oparta o elastyczną uszczelkę 
zamontowaną w pokrywie.

450 390 690

308 210 296

511

28

24
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33,4 cm
45 cm

19 l

24 cm

Qbrick System PRO
Toolbox
The Qbrick System PRO Toolbox is a capacious, modular tool 
box, which already offers a wealth of features as standard: 
a flexible seal built into the lid for high resistance to dust 
and water ingress, 3 adjustable dividers, a capacious tray 
and side connectors and front fasteners made of super-
strong polyamide. Special slides inside the Qbrick System 
PRO Toolbox will accommodate Qbrick System TWO Multi 
Organisers, dedicated to storing small workshop accesso-
ries.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Toolbox to pojemna, modułowa
skrzynia narzędziowa, która już w standardzie oferu-
je bardzo bogate wyposażenie: elastyczną uszczelkę 
wbudowaną w pokrywę zapewniająca wysoką odporność 
na wnikanie pyłu i wody, 3 regulowane przegrody, pojemną 
tackę oraz wykonane z super wytrzymałego poliamidu 
konektory boczne i zapięcia przednie. Specjalne prowad-
nice wewnątrz Qbrick System PRO Toolbox pozwolą na
umieszczenie w nich Organizerów Qbrick System TWO 
Multi, dedykowanych do przechowywania drobnych
akcesoriów warsztatowych.

450 334 240

358 245 189

497

19

52
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450 332 171

360 246 120

497

12

60

33,2 cm
45 cm

12 l

17,1 cm

Qbrick System PRO
Technician Case
The Qbrick System PRO Technician Case is a medium sized 
modular toolbox from the PRO range, which already comes 
as standard with a large capacity tray and a flexible seal built 
into the lid for high resistance to dust and water ingress.
The size and modular nature of the Technician Case makes it 
the ideal case for storing and transporting a variety of power 
tools.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Technician Case to średniej wielkości 
modułowa skrzynia z linii PRO, która już w standardzie jest 
wyposażona w pojemną tackę oraz elastyczną uszczelkę 
wbudowaną w pokrywę, co zapewnia jej wysoką odporność 
na wnikanie pyłu i wody. Rozmiar i modułowy charakter
Technician Case czyni z niej idealną skrzynkę do przechowywania
i transportu zróżnicowanych elektronarzędzi.
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32,2 cm
45 cm

11 l

12,6 cm

Qbrick System PRO
Toolcase
The Qbrick System PRO Toolcase is a universal and 
modular power tool container. This container guarantees 
safe storage and transport of expensive and specialised 
tools. It is equipped with double protective foam and
robust polyamide clasps further secure its contents
The lid seal provides protection against dust and water.
Polyamide side connectors will allow combining Qbrick 
System PRO Toolcase with other modules of Qbrick System 
PRO line (Cart, Toolbox, Toolboxes 500, Organizer 100,
200, 300), as well as with mobile toolbox dedicated
to professionals Qbrick System ONE Cart. 

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Toolcase to uniwersalny i modułowy 
pojemnik na elektronarzędzia. Pojemnik ten gwarantuje 
bezpieczeństwo przechowywania oraz przenoszenia 
drogich i specjalistycznych narzędzi. Wyposażony jest 
w podwójną piankę ochronną, a wytrzymałe, poliamidowe 
zapięcia dodatkowo zabezpieczają jego zawartość.
Zamontowana w pokrywie uszczelka zapewnia ochronę 
przed wilgocią oraz pyłem. Poliamidowe konektory
boczne pozwolą na łączenie Qbrick System PRO 
Toolcase z pozostałymi modułami linii produkowej Qbrick 
System PRO (Cart, Toolbox, Toolbox 500, Organizer 100, 
200, 300), jak również z mobilną skrzynią narzędziową 
dedykowaną profesjonalistom - Qbrick System ONE 
Cart.

450 322 126

408 226 100

494

11

94
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31 cm
45 cm

9 l

13 cm

Qbrick System PRO
Box 130
The Qbrick System PRO Box 130 - modular, durable box 
for carrying hand tools, building materials, but also for 
storing miscellaneous items, e.g. in the garage or home 
storage.

Qbrick System PRO Box 130 - modularny, wytrzymały 
pojemnik do przenoszenia narzędzi ręcznych, 
materiałów budowlanych, jak również do magazynowania 
zróżnicowanych przedmiotów np. w garażu lub domowym 
zapleczu.

450 310 130

370 264 117

460

9

80

NEW
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310 cm
450 cm

4,5 l  x 3

244 cm

Qbrick System PRO
Drawer 2 Toolbox*
The Qbrick System PRO Drawer 2 Toolbox is a capacious, 
modular toolbox equipped with two pull-out drawers on 
metal slides. A comfortable push button provides easy 
access to their contents. The box has one low drawer 
equipped with 3 low adjustable dividers and 2 high
dividers to organize tools. The polyamide side connec-
tors allow easy combination with the other modules of 
the PRO and ONE range (with Vario lids and Multi adapter). 
The comfortable handle makes it easy to carry the tools. 
Identification of contents is ensured by a label area
protected by a polycarbonate cover. The automatic 
drawer locking system guarantees a high level of comfort 
for the user.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Drawer 2 Toolbox to pojemna, modułowa 
skrzynia narzędziowa wyposażona w dwie szuflady wysuwane 
na metalowych prowadnicach. Wygodny przycisk zapewnia 
łatwy dostęp do ich zawartości. Skrzynia posiada jedną niską 
szufladę wyposażoną w 3 regulowane przegrody oraz jedną 
wysoką szufladę (podwójna wersja szuflady niskiej), która 
zawiera 2 wysokie przegrody pozwalające na organizację 
narzędzi. Poliamidowe konektory boczne pozwalają na 
łatwe łączenie z pozostałymi modułami z linii PRO oraz ONE
(z pokrywami Vario oraz Adapterem Multi). Wygodna rączka 
zapewnia komfort przenoszenia narzędzi. Identyfikację 
zawartości zapewnia miejsce na etykietę zabezpieczone 
poliwęglanową nakładką. Automatyczny system blokowania 
szuflad przed wysuwaniem gwarantuje wysoki komfort 
użytkowania skrzyni.

450 310 244

338 244  54  

410

4,5

40

*

* drawer dimensions /
   wymiary szuflady

x 3

NEW *BASIC - 3 low dividers; 2 high dividers
*BASIC - 3 szt. przegród niskich; 2  szt. przegród wysokich

*EXPERT - 3 low dividers; 7 low containers;
2 high dividers; 3 high containers with dividers
*EXPERT - 3 szt. przegrody niskiej; 7 szt. pojemników 
niskich; 2 szt. przegród wysokich; 3 szt. wysokich pojem-
ników z przegrodami
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310 cm
450 cm

4,5 l  x 3

244 cm

Qbrick System PRO
Drawer 3 Toolbox*
The Qbrick System PRO Drawer 3 Toolbox is a spacious, 
modular toolbox equipped with three pull-out drawers 
on metal slides. A comfortable push button provides 
easy access to their content. The polyamide side con-
nectors allow easy combination with other modules of 
the PRO and ONE range (with Vario covers or Multi Adapter). 
The ergonomic handle makes it comfortable to carry the 
tools. Identification of the content is ensured by a label 
area protected by a polycarbonate cover. The automatic 
drawer locking system guarantees the safety of use.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Drawer 3 Toolbox to pojemna, 
modułowa skrzynia narzędziowa wyposażona w trzy
szuflady, wysuwane na metalowych prowadnicach.
Wygodny przycisk zapewnia łatwy dostęp do ich zawartości. 
Poliamidowe konektory boczne pozwalają na łatwe łączenie 
z pozostałymi modułami linii PRO oraz ONE (z pokrywami 
Vario oraz Adapterem Multi). Wygodna rączka zapewnia
komfort przenoszenia. Identyfikację zawartości umożliwia
miejsce na etykietę, zabezpieczone poliwęglanową, 
transparentną nakładką. Automatyczny system blokowania 
szuflad przed wysuwaniem gwarantuje bezpieczeństwo 
użytkowania skrzyni.

NEW

450 310 244

338 244  54  

410

4,5

40

*

* drawer dimensions /
   wymiary szuflady

x 3

*BASIC - 9 szt. przegród
*BASIC - 9 dividers

*EXPERT - 9 dividers; 21 containers
*EXPERT - 9 szt. przegród; 21 szt. pojemników
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35,8 cm
45 cm

9 l

11 cm

Qbrick System PRO
Organizer 300
Qbrick System PRO Organizer 300 is the largest model in 
the line PRO. Apart from the solutions known from other 
models, such as the patented Easy Access System, a gasket 
in the lid, a super durable polycarbonate lid, polyamide 
side connectors and front fasteners and a strong handle 
– it offers a deeper body, which makes it more packaged.
Depending on the version, the organizers are available 
with 8 deep buckets in various sizes or with multi-layer 
foam inserts for self-arrangement.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Organizer 300 to największy
model z linii PRO. Poza rozwiązaniami znanymi z innych
modeli, takim jak opatentowany Easy Access System, uszczelka 
w pokrywie, super wytrzymała poliwęglanowa pokrywa,
poliamidowe konektory boczne i zapięcia przednie, mocną 
rączkę – oferuje on przede wszystkim głębszy korpus, 
co czyni go bardziej pakowanym. W zależności od wersji,
organizery są dostępne z 8 głębokimi kubełkami w różnych 
rozmiarach lub z wielowarstwowymi wkładami piankowymi 
do samodzielnej aranżacji.

450 358 110

394 240 075

   9

100

98 99



35,8 cm
45 cm

6 l

7,9 cm

Qbrick System PRO
Organizer 200
Qbrick System PRO Organizer 200 is a medium model 
from the line PRO. In addition to the standard equipment 
for this line, which includes the patented Easy Access System, 
a gasket in the lid, a super-durable polycarbonate lid, 
polyamide side connectors – it offers a very comfortable 
handle, polyamide front fasteners and two additional com-
partments. Depending on the version, the organizers are 
available with 8 buckets in various sizes or with multilayer 
foam inserts for self-arrangement.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Organizer 200 to średni model z linii 
PRO. Poza standardowym dla tej linii wyposażeniem,
w skład którego wchodzi opatentowany Easy Access System, 
uszczelka w pokrywie, super wytrzymała poliwęglanowa 
pokrywa, poliamidowe konektory boczne – oferuje on 
bardzo wygodną rączkę, poliamidowe zapięcia przednie 
oraz dodatkowe dwie komory. W zależności od wersji
organizery są dostępne z 8 kubełkami w różnych 
rozmiarach lub z wielowarstwowymi wkładami piankowymi 
do samodzielnej aranżacji.

450 358 079

395 242 045

  6

124
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29,6 cm
45 cm

5 l

7,9 cm

Qbrick System PRO
Organizer 100
Qbrick System PRO Organizer 100 is the most compact 
model in the line PRO. The most important advantages 
of this organizer are the patented Easy Access System, 
a gasket in the lid, a super durable polycarbonate lid, an
ergonomic handle, polyamide side connectors. There is 
also a wide range of equipment, depending on the version 
with 8 buckets in different sizes or made of multilayer foam 
inserts for self-arrangement.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Organizer 100 to najbardziej
kompaktowy model z linii PRO. Najważniejsze zalety tego 
organizera to opatentowany Easy Access System, uszczelka 
w pokrywie, super wytrzymała poliwęglanowa pokrywa, 
ergonomiczna rączka, poliamidowe konektory boczne. 
Bardzo bogate jest również wyposażanie składające się w 
zależności od wersji z 8 kubełków w różnych rozmiarach lub 
z wielowarstwowych wkładów piankowych do samodzielnej 
aranżacji.

450 296 079

395 240 047

   5

174
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35,8 cm
45 cm

9 l

11 cm

Qbrick System PRO Organizer 300 Multilayer Foam Inserts 
to największy model z linii PRO. Poza rozwiązaniami znanymi 
z innych modeli, taki jak opatentowany Easy Access System, 
uszczelka w pokrywie, super wytrzymała poliwęglanowa 
pokrywa, poliamidowe konektory boczne i zapięcia przednie 
oraz mocna rączka – oferuje on przede wszystkim głębszy 
korpus, co czyni go bardziej pakownym.

Wersja MFI wyposażona jest w wielowarstwowe wkłady
piankowe, które po wycięciu odpowiednich otworów doskonale 
zabezpieczą narzędzia ręczne i elektronarzędzia.

Qbrick System PRO
Organizer 300
Multilayer Foam Inserts (MFI)
Qbrick System PRO Organizer 300 Multilayer Foam Inserts 
s the largest model in the line PRO. Apart from the solutions 
known from other models, such as the patented Easy Access 
System, a gasket in the lid, a super durable polycarbonate lid, 
polyamide side connectors and front fasteners and a strong 
handle - it offers a deeper body, which makes it more packaged.

New MFI version is equipped with multilayer foam inserts, 
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect 
hand tools and power tools.

450 358 110

394 240 075
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35,8 cm
45 cm

6 l

7,9 cm

Qbrick System PRO Organizer 200 Multilayer Foam
Inserts to średni model z linii PRO. Poza standardowym dla tej 
linii wyposażeniem, w skład którego wchodzi opatentowany 
Easy Access System, uszczelka w pokrywie, super wytrzymała 
poliwęglanowa pokrywa, poliamidowe konektory boczne – 
oferuje on bardzo wygodną rączkę, poliamidowe zapięcia
przednie oraz dodatkowe dwie komory.

Wersja MFI wyposażona jest w wielowarstwowe wkłady
piankowe, które po wycięciu odpowiednich otworów doskonale 
zabezpieczą narzędzia ręczne i elektronarzędzia.

Qbrick System PRO
Organizer 200
Multilayer Foam Inserts (MFI)
Qbrick System PRO Organizer 200 Multilayer Foam Inserts 
is a medium model from the line PRO. In addition to the 
standard equipment for this line, which includes the patented 
Easy Access System, a gasket in the lid, a super-durable 
polycarbonate lid, polyamide side connectors - it offers a 
very comfortable handle, polyamide front fasteners and two
additional compartments.

New MFI version is equipped with multilayer foam inserts, 
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect 
hand tools and power tools.

450 358 079

395 242 045
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29,6 cm
45 cm

5 l

7,9 cm

Qbrick System PRO Organizer 100 Multilayer Foam Inserts 
to najbardziej kompaktowy model z linii PRO. Najważniejsze 
zalety tego organizera to opatentowany Easy Access System, 
uszczelka w pokrywie, super wytrzymała poliwęglanowa 
pokrywa, ergonomiczna rączka, poliamidowe konektory boczne.

Wersja MFI wyposażona jest w wielowarstwowe wkłady
piankowe, które po wycięciu odpowiednich otworów doskonale 
zabezpieczą narzędzia ręczne i elektronarzędzia.

Qbrick System PRO
Organizer 100
Multilayer Foam Inserts (MFI)
Qbrick System PRO Organizer 100 Multilayer Foam
Inserts is the most compact model in the line PRO.
The most important advantages of this organizer are the 
patented Easy Access System, a gasket in the lid, a super 
durable polycarbonate lid, an ergonomic handle, polyamide 
side connectors.

New MFI version is equipped with multilayer foam inserts, 
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect 
hand tools and power tools.

450 296 079

395 240 047

   5

174

108 109



110 111

18,2 cm
25,7 cm

1,7 l

6,5 cm

Qbrick System PRO
Organizer Multi
The Qbrick System PRO Organizer Multi is a natural 
complement to the Qbrick System PRO Toolbox - thanks 
to special slides, the Qbrick System PRO Toolbox can
accommodate 5 pcs of Qbrick System PRO Organizers 
Multi. The PRO Multi organizer contains 8 compartments 
for organising small workshop accessories. Removable 
dividers allow you to organise the internal space of the or-
ganizer as you choose. The polycarbonate lid and comfort-
able handle ensure durability and ergonomics.

Qbrick System PRO
Cart
Qbrick System PRO Organizer Multi to naturalne 
uzupełnienie dla Qbrick System PRO Toolbox – dzięki 
specjalnym prowadnicom Qbrick System PRO Toolbox 
pomieści 5 Organizerów Qbrick System PRO Multi. Or-
ganizer PRO Multi zawiera 8 komór do organizacji drob-
nych akcesoriów warsztatowych. Regulowane przegrody 
pozwalają na dowolną organizację wewnętrznej przestrzeni 
organizera. Poliwęglanowa pokrywa oraz wygodna rączka 
zapewniają trwałość i ergonomię pracy.

257 182 65

244  138 058

1,7

480



Qbrick System PRO
500 Expert
PRO 500 is the smallest representative of the new
generation of professional toolboxes. The PRO line is
distinguished by its unique function of connecting two
boxes together using polyamide connectors and a elastic 
seal that provides water resistance

PRO 500 to najmniejszy przedstawiciel nowej generacji 
profesjonalnych skrzyń narzędziowych. Linię PRO wyróżnia 
unikatowa w tej klasie funkcja łączenia dwóch skrzyń ze 
sobą za pomocą poliamidowych konektorów oraz elastyczna 
uszczelka zapewniająca odporność na wnikanie wody.
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Qbrick System PRO
600 Expert
PRO 600 is the optimal size toolbox for both professionals 
and DIY enthusiasts. Connectors for connecting boxes with 
each other water seal, solid construction, solid aluminum 
handle, large capacity, are the most important functions of 
this model.

PRO 600 to skrzynia narzędziowa o optymalnym rozmiarze 
idealna zarówno dla profesjonalistów, ale także dla entuzjastów 
majsterkowania. Konektory do łączenia skrzyń ze sobą, mocna 
konstrukcja, solidna aluminiowa rączka, duża pojemność,
to tylko niektóre najważniejsze funkcje tego modelu.
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Qbrick System PRO
700 Expert
PRO 700 is the largest model that allows safe transport 
and storage of large tools. By combining two boxes with 
each other transport of large number of tools is possible 
by using only one hand.

PRO 700 to największy model, który pozwala na bezpieczny 
transport i przechowywanie dużych narzędzi. Łącząc dwie 
skrzynki ze sobą można transportować znaczną ilość 
narzędzi używając do tego celu tylko jednej ręki.
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Set:

Qbrick System PRO
500 Expert
+
Qbrick System ONE
Cart

Set:

Qbrick System PRO
600 Expert
+
Qbrick System ONE
Cart

Thanks to the solid, polyamide side connectors PRO 500 
Expert and PRO 600 Expert can be combined with the ONE 
Cart, creating capacious, universal and handy sets for
carrying various tools.

Dzięki solidnym, poliamidowym konektorom modele Qbrick 
System PRO 500 Expert i PRO 600 Expert mogą być łączone 
z topową skrzynią na kołach ONE Cart, tworząc pojemne,
uniwersalne i poręczne zestawy do przewożenia 
zróżnicowanych narzędzi.
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Qbrick System PRO
500 Profi
PRO 500 is the smallest toolbox in the new generation of 
Qbrick System toolboxes. PRO line stands out in its class 
thanks to the features allowing toolboxes to be pieced
together using polyamid connectors and elastic seal
preventing interior from damage by water and dust. The 
Profi lid with two organisers makes it easy to organise 
small workshop accessories.

Solid aluminum handle, polyamid latches and side connectors 
along with polycarbonate transparency in lid’s organizer 
guarantee longterm and trouble-free usage.

Qbrick System PRO
Cart
PRO 500 to najmniejszy przedstawiciel nowej generacji 
profesjonalnych skrzyń narzędziowych. Linię PRO wyróżnia 
unikatowa w tej klasie funkcja łączenia dwóch skrzyń 
ze sobą za pomocą poliamidowych konektorów oraz
elastyczna uszczelka zapewniająca pełną odporność na 
wnikanie wody i pyłu. Pokrywa Profi z dwoma organizerami 
pozwoli łatwo zorganizować drobne akcesoria warsztatowe.

Solidna aluminiowa rączka, poliamidowe zapięcia i konektory 
boczne oraz poliwęglanowe przeźrocze organizera to gwarancja 
wieloletniej, bezproblemowej eksploatacji.
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Qbrick System PRO
600 Profi
PRO 600 is optimal in size toolbox, perfect for both
professionals and enthusiast alike. The Profi lid with three
organisers makes it easy to organise small workshop
accessories.

Full water resistance, polyamid connectors allowing
toolboxes to be pieced together, very durable body, solid
aluminum handle, large organizer in lid with polycarbonate 
transparency are the most standing out features of this 
model.

Qbrick System PRO
Cart
PRO 600 to skrzynia narzędziowa o optymalnym
rozmiarze, idealna zarówno dla profesjonalistów, ale także
dla entuzjastów majsterkowania. Pokrywa Profi z trzema
organizerami pozwoli łatwo zorganizować drobne akcesoria 
warsztatowe.

Pełna wodoszczelność, poliamidowe konektory do łączenia 
skrzyń ze sobą, mocna konstrukcja, solidna aluminiowa 
rączka, duży organizer z poliwęglanowym przeźroczem
w pokrywie to najważniejsze zalety tego modelu.
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Set:

Qbrick System PRO
500 Profi
+
Qbrick System ONE
Cart

Set:

Qbrick System PRO
600 Profi
+
Qbrick System ONE
Cart

Thanks to the solid, polyamide side connectors 
Qbrick System PRO 500 Profi and PRO 600 
Profi can be combined with the ONE Cart,
creating capacious, universal and handy sets for
carrying various tools.

Dzięki solidnym, poliamidowym konektorom modele Qbrick 
System PRO 500 Profi i PRO 600 Profi mogą być łączone
z topową skrzynią na kołach ONE Cart, tworząc pojemne,
uniwersalne i poręczne zestawy do przewożenia 
zróżnicowanych narzędzi.
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26 cm
45 cm

14 l

22,4 cm

Qbrick System PRO
500 Basic
Qbrick System PRO 500 Basic is a combination of the best 
features in its class: elastic gasket (waterproof and dust-
proof), cutting guide in the cover, polyamide fasteners and 
side connectors, comfortable handle and deep tray.

Qbrick System PRO 500 Basic to kombinacja najlepszych
cech w swojej klasie: elastyczna uszczelka (wodoszczelność
i pyłoszczelność), prowadnica do cięcia w pokrywie,
poliamidowe zapięcia i konektory boczne, wygodna rączka 
i pojemna tacka.
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27 cm
54,5 cm

22 l

23 cm

Qbrick System PRO
600 Basic
Qbrick System PRO 600 Basic is toolbox with a gasket 
and a cutting guide on the lid. PRO 600 Basic model can 
also be combined with the lid of the new ONE Cart.

Qbrick System PRO 600 Basic to optymalny rozmiar skrzynki
narzędziowej z uszczelką i prowadnicą do cięcia w pokrywie.
Model PRO 600 Basic można również łączyć z pokrywą nowego
modelu ONE Cart.
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27 cm
65 cm

29 l

26,6 cm

Qbrick System PRO
700 Basic
Qbrick System PRO 700 Basic is the longest box of the
entire line (65cm) thanks to which it can easily accommodate 
even very long tools.

Qbrick System PRO 700 Basic to najdłuższa skrzynka z całej
linii (65cm) dzięki temu z łatwością pomieści nawet bardzo długie 
narzędzia.
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Set:

Qbrick System PRO
500 Basic
+
Qbrick System ONE
Cart

Set:

Qbrick System PRO 
600 Basic
+
Qbrick System ONE
Cart

Thanks to the solid, polyamide side connectors Qbrick
System PRO 500 Profi and PRO 600 Profi can be combined
with the ONE Cart, creating capacious, universal and handy 
sets for carrying various tools.

Dzięki solidnym, poliamidowym konektorom modele Qbrick 
System PRO 500 Profi i PRO 600 Profi mogą być łączone
z topową skrzynią na kołach ONE Cart, tworząc pojemne,
uniwersalne i poręczne zestawy do przewożenia 
zróżnicowanych narzędzi.
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