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

The Qbrick System brand is the newest 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 nowe 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 new 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 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 odpornena 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.

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

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.

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

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.

ONE 200 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.

ONE 350 Profi

ONE 450 Profi

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.

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. 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 Technik
mogą służyć jako stoły robocze, niezbędne do
precyzyjnego przycinania sklejania lub przytrzymywania.

ONE 350 Technik

ONE 450 Technik

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

Height
Width

60 cm

Depth

47 cm

Capacity

Qbrick System ONE
Cart
Telescopic handle lays back what allows convenient
access to the modules.
Teleksopowa rączka odchyla się wraz z otwarciem
pokrywy, co bardzo ułatwia dostęp do skrzyni.
600 467 765

12

See more possibilities/ zobacz więcej możliwości
pages 50-51/ strony 50-51
20

21

600 497 916

Alternative solutions allows perfect mobility
of all Qbrick System modules. Two large rubber
wheels on metal axle allow safety transport even
enlarged sets. When you are going to open the lid
in the same timen telescopic handle lay back what
allows convenient access to the modules.
Alternatywne rozwiązanie zapewniające doskonałą
mobilność modułowych systemów Qbrick. Dwa koła
najazdowe pokryte gumą, zamontowane na
metalowej osi pozwalają na bezpieczny transport
nawet rozbudowanych zestawów. Teleskopowa rączka,
która odchyla się wraz z otwarciem pokrywy,
zapewnia komfortowy dostęp do wnętrza skrzyni.

600 497 916

600 497 916

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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Optional:
Super durable polyamide latches/

Opcjonalnie:
Super wytrzmałe zapięcia poliamidowe

Qbrick System TWO
Set
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.

Qbrick System TWO
Cart
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.

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

Qbrick System TWO
Toolbox
Modular, heavy duty toolbox with aluminium latches
and solid handle. Large capacity and two adjustable
dividers inside for more comfortable storage.
Modularna, wytrzymała skrzynia narzędziowa z aluminiowymi zapięciam i solidną rączką. Duża pojemność i dwie regulowane przegrody zapewniają komfort przechowywania
różnych narzędzi.

Qbrick System TWO
Organizer

Qbrick System TWO
Organizer Flex

Modular organiser for smaller parts. Impact resistant cover,
aluminium latches and strong handle guarantee the work
safety and comfort. 9 removable bins inside.

Modular organiser for smaller parts. Impact resistant
cover, aluminium latches and strong handle guarantee the
work safety and comfort. 12 removable dividers inside.

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

Modularny organizer na mniejsze akcesoria. Poliwęglanowa
pokrywa, aluminiowe zapięcia oraz mocna rękojeść
gwarantują bezpieczeństwo i komfort pracy. Organizer
wyposażony w 12 regulowanych przegród.

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.

Qbrick System TWO
Box 200 Flex

Qbrick System TWO
Box 200

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting loose
items. 2 removable dividers inside.

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

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

Modularny, wytrzymały kosz otwarty. Doskonały do przenoszenia niestandardowych narzędzi.

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.

Fits to:
Qbrick System Two
Toolbox, Box 200
Pasuje do:
Qbrick System Two
Toolbox, Box 200

257 180 65

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.

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.

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.

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.

Set:

Set:

Qbrick System ONE Cart
+
Qbrick System PRO 500

Qbrick System ONE Cart
+
Qbrick System PRO 600
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QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE200
200BASIC
BASIC

585
585x x385
385x x190
190

SKRQ200BCZAPG001
SKRQ200BCZAPG001

5901238245889
5901238245889

44
44

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOORGANIZER
ORGANIZER

530
530x x310
310x x130
130

SKRQTWOOCZAPG001
SKRQTWOOCZAPG001

5901238248019
5901238248019

76
76

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE350
350BASIC
BASIC

585
585x x385
385x x320
320

SKRQ350BCZAPG001
SKRQ350BCZAPG001

5901238245896
5901238245896

24
24

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOORGANIZER
ORGANIZERFLEX
FLEX

526
526x x307
307x x130
130

SKRQTWOOFCZAPG001
SKRQTWOOFCZAPG001

5901238248132
5901238248132

76
76

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE450
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BASIC

585
585x x385
385x x420
420

SKRQ450BCZAPG001
SKRQ450BCZAPG001

5901238245902
5901238245902

20
20

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOTOOLBOX
TOOLBOX

530
530x x313
313x x223
223

SKRQTWOTCZAPG001
SKRQTWOTCZAPG001

5901238248026
5901238248026

46
46

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE200
200PROFI
PROFI

585
585x x385
385x x190
190

SKRQ200PCZAPG001
SKRQ200PCZAPG001

5901238245926
5901238245926

44
44

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOCART
CART

530
530x x385
385x x690
690

SKRWQCTWOCZAPG001
SKRWQCTWOCZAPG001

5901238248033
5901238248033

24
24

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE350
350PROFI
PROFI

585
585x x385
385x x320
320

SKRQ350PCZAPG001
SKRQ350PCZAPG001

5901238245933
5901238245933

24
24

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOSET
SET

530
530x x385
385x x690
690

Z248125PG001
Z248125PG001

5901238248125
5901238248125
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QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE450
450PROFI
PROFI

585
585x x385
385x x420
420

SKRQ450PCZAPG001
SKRQ450PCZAPG001

5901238245940
5901238245940

20
20

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOBOX
BOX100
100

530
530x x310
310x x130
130

SKRQBOXTWO1CZAPG001
SKRQBOXTWO1CZAPG001

5901238248057
5901238248057

76
76

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE200
200TECHNIK
TECHNIK

585
585x x385
385x x190
190

SKRQ200TCZAPG001
SKRQ200TCZAPG001

5901238246770
5901238246770

44
44

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOBOX
BOX100
100FLEX
FLEX

526
526x x307
307x x130
130

SKRQBOXTWO1FCZAPG001
SKRQBOXTWO1FCZAPG001

5901238248149
5901238248149

76
76

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE350
350TECHNIK
TECHNIK

585
585x x385
385x x320
320

SKRQ350TCZAPG001
SKRQ350TCZAPG001

5901238246008
5901238246008

24
24

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOBOX
BOX200
200

530
530x x295
295x x195
195

SKRQBOXTWO2CZAPG001
SKRQBOXTWO2CZAPG001

5901238248040
5901238248040

52
52

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONE450
450TECHNIK
TECHNIK

585
585x x385
385x x420
420

SKRQ450TCZAPG001
SKRQ450TCZAPG001

5901238246015
5901238246015

20
20

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOBOX
BOX200
200FLEX
FLEX

526
526x x307
307x x195
195

SKRQBOXTWO2FCZAPG001
SKRQBOXTWO2FCZAPG001

5901238248156
5901238248156
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QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONETRANSPORT
TRANSPORTPLATFORM
PLATFORM

745
745x x510
510x x180
180

SKRQTPCZAPG001
SKRQTPCZAPG001

5901238246039
5901238246039

20
20

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOPLATFORM
PLATFORMTRANSPORT
TRANSPORT 595
595x x395
395x x175
175

SKRQTP2CZAPG002
SKRQTP2CZAPG002

5901238248552
5901238248552

40
40

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONECART
CART

585
585x x438
438x x765
765

SKRWCARTONECZAPG001
SKRWCARTONECZAPG001

5901238251132
5901238251132
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QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMTWO
TWOORGANIZER
ORGANIZERMULTI
MULTI

ORGQMULTICZAPG001
ORGQMULTICZAPG001

5901238251149
5901238251149
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504

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONECART
CARTBASIC
BASICSET
SET

585
585x x438
438x x916
916

Z242161PG001
Z242161PG001

5901238242161
5901238242161

44
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QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMPRO
PRO500
500

450
450x x260
260x x240
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SKRQPRO500CZAPG001
SKRQPRO500CZAPG001

5901238250012
5901238250012

67
67

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMPRO
PRO600
600

545
545x x270
270x x246
246

SKRQPRO600CZAPG001
SKRQPRO600CZAPG001

5901238250029
5901238250029

48
48

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMPRO
PRO700
700

650
650x x270
270x x272
272

SKRQPRO700CZAPG001
SKRQPRO700CZAPG001

5901238250036
5901238250036

36
36

SET:
SET:QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONECART
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+ +QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMPRO
PRO500
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600x x476
476x x765
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5901238251095
5901238251095
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QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONECART
CARTTECHNIC
TECHNICSET
SET

585
585x x438
438x x916
916

Z242185PG001
Z242185PG001

5901238242185
5901238242185

44

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMONE
ONEBOX
BOXPLUS
PLUS

576
576x x359
359x x237
237

SKRQPBOXCZAPG001
SKRQPBOXCZAPG001

5901238248385
5901238248385

36
36

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMLONGER
LONGERBASIC
BASIC

793
793x x385
385x x322
322

SKRWQLBCZAPG001
SKRWQLBCZAPG001

5901238246251
5901238246251

1818

QBRICK
QBRICKSYSTEM
SYSTEMLONGER
LONGERTECHNIK
TECHNIK

793
793x x385
385x x322
322

SKRWQLTCZAPG001
SKRWQLTCZAPG001

5901238246268
5901238246268

1818

257
257x x180
180x x57
57

55

