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Qbrick System is a connectivity
option for moving the toolboxes.
Qbrick System to opcje łączenia
i transportu skrzyń narzędziowych.

The Qbrick System brand is the modular and mobile tool’s workshop.
Durable, spacious and functional Qbrick System’s toolboxes can be combined with each other in different
way depending on individual requirements.

Marka Qbrick System to modularne i mobilne warsztaty narzędziowe
Wytrzymałe, pojemne i funkcjonalne skrzynie Qbrick System można łączyć zgodnie z indywidualnymi
potrzebami w dowolne kombinacje. Qbrick System został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach
i pasjonatach majsterkowania. Z Qbrick System podnosimy standard pracy.

The Qbrick System offers possibilities of combining and transporting toolboxes. Three-point system of
connecting 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.

General features/ Cechy ogólne

Work under control

Qbrick System latches and connectors have a great impact
resistance. Made of technical
polyamide the quality provide
a high durability without risk of
corrosion.

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

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

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

Inside of each toolbox are also
movable compartments with elastic
straps allowing to hold items and
facilitate space in a more ergonomic
way.

Wewnątrz każdej ze skrzyń znajduje
się system regulowanych przegród
wraz z paskami ściągającymi, które
pozwalają na ergonomiczne wykorzystanie wewnętrznej przestrzeni.

Qbrick System to w pełni kompatybilny system skrzyń
narzędziowych, stworzony z myślą o Twoich potrzebach.
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The Qbrick System offers many smart solutions that
make work easier:

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

- high water and dust resistance

- wysoka odporność na wnikanie wody i pyłu

- large compartments with useful elastic straps

- duże, regulowane przegrody wyposażone w oringi

- smart and functional accessories

- przemyślane akcesoria dodatkowe
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ONE 200 Basic

ONE 350 Basic

ONE 450 Basic

Qbrick System ONE
Basic
The simple lid construction allows the use 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 toolboxes 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
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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

ONE 350 Profi

ONE 450 Profi

The lids of the toolboxes are equipped with two
organizers with movable compartments and polycarbonate 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.

Large capacity
Duża pojemność
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ONE 200 Technik

ONE 350 Technik

ONE 450 Technik

Qbrick System ONE
Technik
Innovative solution of aluminum guideway 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

ONE 350 Technik

ONE 450 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. Improvement of this kind 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.
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Large capacity
Duża pojemność
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Qbrick System ONE
Transport Platform

Qbrick System ONE
Box Plus

Large rubber layer wheels on metal axle allow to use
Qbrick System in different environment (e.g. stairs,
driveway, minefield, etc). Metal axe wheels with brakes
offer maneuverability and most important safety at work.

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.

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.

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 otwierania pokrywy. System łączników umożliwia tworzenie
wieloelementowych zestawów z dowolną skrzynką.

576 359 237
36
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Height
Width

60 cm

Depth

46 cm

Capacity

Qbrick System ONE
Cart
The new ONE Cart is a mobile toolbox, but also the
basis for building sets with other modules form line
ONE or PRO.
Nowy ONE Cart to mobilna skrzynia na kołach, ale
również baza do budowy zestawów z innych modułów
linii ONE lub PRO.

20

See more possibilities/ zobacz więcej możliwości
pages 58-59 and 66-67/ strony 58-59 i 66-67
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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.
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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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Elastic seal
Elastyczna uszczelka

NEW

Polycarbonate lids
Poliwęglanowe pokrywy

Removable containers
Wyjmowane pojemniki

Polyamide side connectors
Poliamidowe łączniki

Qbrick System ONE
Organizers
The new, modular ONE Organizers are available in three
sizes: XL, L 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 connecting
the organizers together allows access to each of the modules
without the need to detach the organizers at the top of
the set. Thanks to the elastic seal, all models are well
protected against water and dust.
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Nowe, modularne Organizery ONE są dostępne aż w trzech
rozmiarach: XL, L i M. Wszystkie modele można łączyć
ze sobą, a największy Organizer XL również z pozostałymi
skrzynkami z linii ONE. Opatentowany system łączenia
organizerów ze sobą pozwala na dostęp do każdego
z modułów bez potrzeby odpinania organizerów będących
na górze zestawu. Dzięki elastycznej uszczelce zestawy są
dobrze zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłu.
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NEW

13,1 cm
58,2 cm
38,7 cm
13,5 l

Qbrick System ONE
Organizer XL
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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.

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 is equipped with 12 containers in two universal sizes, and their content is protected against the ingress
of water and dust through by flexible seal.

Organizer XL jest wyposażony w 12 kubełków w dwóch
uniwersalnych rozmiarach, a ponadto ich zawartość jest
zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłu poprzez
elastyczną uszczelkę.
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NEW

7,7 cm
53,1 cm
37,9 cm
6l

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

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

Organizer L is equipped with 12 containers for smaller accessories, and their content is protected against water and
dust by a flexible seal.

Organizer L jest wyposażony w 12 kubełków na mniejsze
akcesoria, a ponadto ich zawartość jest zabezpieczona
przed wnikaniem wody i pyłu poprzez elastyczną uszczelkę.

L

x

WxH

531 379 77

mm

6l
120
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NEW

7,7 cm
26,5 cm
36,5 cm
2,5 l

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, 6 containers and
polyamide side connectors.

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

L

x

WxH

265 365 77

mm

2,5 l
270
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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, 3 separate parts
connected by an easy 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.
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More information about Multi Divider/ Więcej informacji o Przegrodzie Multi
next pages/ następne strony
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Standard equipment of Qbrick System TWO Cart/
Standardowe wyposażenie Qbrick System TWO Cart

31 cm
27,5 cm
9 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.

275 90 310
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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.
Modularna, wytrzymała skrzynia narzędziowa z zapięciam z
poliamidu i solidną rączką. Duża pojemność i dwie regulowane
przegrody zapewniają komfort przechowywania różnych
narzędzi.
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Qbrick System TWO
Organizer Plus

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. 9 removable bins inside.

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 9 pojemników.

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
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29,5 cm

Qbrick System TWO
Box 100 Flex

Qbrick System TWO
Box 100

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting loose
items. 5 removable dividers inside.

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting
loose items.

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

Modularny, wytrzymały kosz otwarty. Doskonały do przenoszenia
niestandardowych narzędzi.
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Qbrick System TWO
Box 200 Flex

Qbrick System TWO
Box 200

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting loose
items. Two removable dividers inside.

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting
loose items.

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

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

Qbrick System TWO
Organizer Multi

Qbrick System TWO
Transport Platform

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. In turn, the polycarbonate cover,
adjustable baffles and a comfortable handle ensure high
durability and ergonomics.

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.

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

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

Fits to:
Qbrick System TWO
Toolbox, Box 200
Pasuje do:
Qbrick System TWO
Toolbox, Box 200
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Qbrick System PRO
500
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
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
PRO 700 is the largest model that allows safe transport
and storage of large tools. By combining two boxes with
each other you can transport a large number of tools 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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Thanks to the solid, polyamide side connectors PRO 500
and PRO 600 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 i PRO 600 mogą być łączone z topową
skrzynią na kołach ONE Cart, tworząc pojemne, uniwersalne
i poręczne zestawy do przewożenia zróżnicowanych narzędzi.
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Set:

Set:

Qbrick System ONE Cart
+
Qbrick System PRO 500

Qbrick System ONE Cart
+
Qbrick System PRO 600
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NEW

22,4 cm
45 cm
26 cm
14 l

Qbrick System PRO
500 Basic
Qbrick System PRO 500 Basic is a combination of the best
features in its class: elastic gasket (waterproof and dustproof), 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.

450 260 224
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60

61

NEW

23 cm
54,5 cm
27 cm
22 l

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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NEW

26,6 cm
65 cm
27 cm
29 l

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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NEW
Thanks to the solid, polyamide side connectors PRO 500
Basic and PRO 600 Basic 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 Basic i PRO 600 Basic mogą być łączone
z topową skrzynią na kołach ONE Cart, tworząc pojemne,
uniwersalne i poręczne zestawy do przewożenia
zróżnicowanych narzędzi.
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Set:

Set:

Qbrick System ONE Cart
+
Qbrick System PRO 500 Basic

Qbrick System ONE Cart
+
Qbrick System PRO 600 Basic
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