ESSBOX SYSTEM
ORIGINAL • MINI • SYSTAINER • BILSTATIV • TILBEHØR

ORDEN OG SYSTEM I FESTEMIDLENE
EFFEKTIV HVERDAG OG MINDRE SVINN
INNHOLDET VELGER DU SELV
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Det er lett å holde orden
og du slipper å tømme
skruene over i faste rom.
AXEL FRÖLICH, SNEKKER

UTVIKLET I SAMARBEID
MED PROFFEN

Orden og system i festemidlene

ESSBOX System gir full oversikt over festemidlene og gjør det
enkelt å tilpasse innholdet etter hva som trengs til hvert prosjekt.

Glem rotete oppbevaringsesker og uorden
i festemidlene. ESSBOX System er utviklet
i samarbeid med håndverkere for å gjøre
arbeidsdagen enklere og mer effektiv.
Systemet gir oversiktlig oppbevaring av
skruer og festemidler, og gjør det enkelt å få
med alt man trenger til ulike oppdrag. ESSBOX
tåler det nordiske klimaet og stor slitasje i
røffe byggemiljøer.

Systemet omfatter koffertene ESSBOX
Mini, ESSBOX Original og ESSBOX Systainer,
som er tilpasset våre produktbokser i
resirkulerbar plast.
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ENKEL OG OVERSIKTLIG
OPPBEVARING
• Koffertlokket sørger for at skruene
blir liggende i boksene selv om
kofferten ikke er fullpakket

LOAD

• Alt du trenger på et sted
• Velg innhold selv
• Lett å bære med seg

WORK
RELOAD
ORDEN OG
SYSTEM I FESTEMIDLENE
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ESSBOX ORIGINAL
Kraftig, slitesterk og en vinner blant proffene.

Utrolig bra og
gjennomtenkt system!
ROLF PETTERSSON, INSTALLATØR

• Beregnet for røff håndtering
• Tåler regn, snø og vårt nordiske klima

• Kraftig, holdbart og bevegelig
håndtak, maks. vekt 15 kg

• Polstringen i lokket former seg etter boksene
og hindrer at innholdet faller ut

• Robust låsefunksjon i aluminium

• Oktagonmønsteret i bunnen holder boksene
på plass selv om kofferten ikke er fullpakket

• Art.nr. 460999
Nobb nr. 44920218

• Kan stables

Rommer 14 stk.
203-forpakninger.

• Mål (mm): B 525, H 445, D 110
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ESSBOX MINI

Størrelsen gjør at man kan ta
med ESSBOX Mini overalt. Selv
en fullastet koffert er enkel
å håndtere og ikke for tung.

Mindre, lettere, samme smarte system.

AXEL FRÖLICH, SNEKKER

60 %

av originalstørrelsen
• Beregnet for røff håndtering
• T åler regn, snø og vårt nordiske klima

• Fast integrert og gummiert håndtak
gjør kofferten god å bære

• Polstringen i lokket former seg etter boksene
og hindrer at innholdet faller ut

• Utskiftbare låser som kan hektes av,
slik at de ikke blir så lett skadet

•O
 ktagonmønsteret i bunnen holder boksene
på plass selv om kofferten ikke er fullpakket

• Lokk med trinnvis åpning i to stillinger
forenkler pakking og utpakking

• Kan stables

• Mål (mm): B 435, H 368, D 110
• Art.nr. 460969
• Nobb nr. 51845023

Rommer 9 stk.
203-forpakninger.

10

11

ESSBOX SYSTAINER
Fullt kompatibel med blant annet Festool, som også benytter Systainer.

TIPS!
For deg som allerede har Systainer er det
mulig å få et ESSBOX ombyggingssett med
matte, lokk og bokser.
• ESSBOX-tilpasset beholder i bunnen

NYHET
SYSTAINER®

• Leveres med innsatslokk
• Semi-kompatibel med forrige generasjon
Systainer og kan stables oppå, men ikke under
• Mål (mm): B 396, H 157,5, D 296
• Art.nr. 460939
• Nobb nr. 53404695

Supert at den er kompatibel med
mine eksisterende Systainere.
THOMAS MORTENSEN, ELEKTRIKER

• Beregnet for røff håndtering
• Polstringen i lokket former seg etter boksene
og hindrer at innholdet faller ut
• Oktagonmønsteret i bunnen holder boksene
på plass selv om kofferten ikke er fullpakket

Rommer 8 stk.
203-forpakninger.
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GLEM ROTETE OPPBEVARINGSESKER

BOKSER
Finnes i seks ulike størrelser.

ENKELT OG OVERSIKTLIG SYSTEM

98,7%
vil anbefale
ESSBOX SYSTEM
til kolleger

• Resirkulerbar plast
• Fest lokket under boksen for å få rask
oversikt over innholdet i kofferten
• IP44-klassifisert
• Beregnet for røff håndtering
• Tåler regn, snø og vårt nordiske klima
• Kan stables

INGEN
ØDELAGTE
FORPAKNINGER,
MINDRE
SVINN

DERFOR BLE ESSBOX SYSTEM UTVIKLET
• 95% hadde problemer med ødelagte forpakninger
• 90% måtte avbryte arbeidet for å hente riktig festemidler
• Behov for redusert svinn
Ifølge en undersøkelse blant 160 håndverkere.
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BILSTATIV

3 STK. KOFFERTER
Fleksibelt stativ som festes
i gulvet på servicebilen.
ESSBOX ORIGINAL
Mål (mm): B 530, H 365, D 355
Høyde i forkant: 100 mm
Art.nr. 9912902
Nobb nr. 45298941

3 STK. KOFFERTER
To hyller med matte for oppbevaring av bokser.

SPESIALTILPASSEDE

BILSTATIV
PASSER I ALLE
SERVICEBILER

BILSTATIV
Med de spesialtilpassede bilstativene for ESSBOX
er du garantert sikker transport av dine festemidler.

ESSBOX ORIGINAL
Mål (mm): B470, H 670, D670
Art.nr. 99160001
Nobb nr. 45298956

SKINNER 2-PAKNING
For egne installasjoner i servicebilen. Tilpasset
for montering mot samtlige System Edströms
hyllestiger (dybde 470 mm). 2-pakning.
Art.nr. 9912310
Nobb nr. 45298937
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BILSTATIV

7 STK. KOFFERTER

Hyllene i bilstativet er utformet spesielt med tanke på
ESSBOX-koffertene og har skinner som gjør det mulig
å dra ut kofferten og åpne lokket uten at kofferten
må tas ut av stativet.

ESSBOX MINI
Mål (mm): B 425, H 900, D 505
Art.nr. 6529697
Nobb nr. 52081714

• Krasjtestet

ESSBOX ORIGINAL
Mål (mm): B 520, H 900, D 595
Art.nr. 6529997
Nobb nr. 52081733

• Leveres med festejern for sikker innfesting i bilen

BILSTATIV

SPESIALTILPASSEDE

BILSTATIV
PASSER I ALLE
SERVICEBILER

Bildene viser bilstativ til ESSBOX Mini.

4 STK. KOFFERTER
ESSBOX MINI
Mål (mm): B 425, H 900, D 505
Art.nr. 6529694
Nobb nr. 52081695
ESSBOX ORIGINAL
Mål (mm): B 520,
H 900, D 595
Art.nr. 6529994
Nobb nr. 52081725

Bildene viser bilstativ til ESSBOX Mini.
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TILBEHØR

SKUMINNLEGG – SKJÆR TIL SELV
4-lags skumplast som er enkel å skjære til
med kniv, slik at formen kan tilpasses det
du ønsker å oppbevare i kofferten.

Glimrende for instrumenter som er følsomme
for støt, skrutrekkere og patronsprøyte.
ESSBOX Original. Art.nr. 460970 Nobb nr. 45710912
ESSBOX Mini. Art.nr. 460968
Nobb nr. 51910161

SKUMINNLEGG – FERDIG TILSKJÆRT
Tilpasset innsats med plass til 5–6 stk. 300 ml
lim- og fugemassetuber, patronsprøyte samt
en ESSBOX-forpakning opptil størrelse 206.
ESSBOX Original. Art.nr. 460971 Nobb nr. 46464963

BÆREREM
Ha hendene fri! Bæreremmen er sterk
og skånsom mot skulderen.
Art.nr. 460960 Nobb nr. 46259273

LÅS/SPENNE
Ekstra lås/spenne. 2-pakning.
Original. Art.nr. 460985 Nobb nr. 52003658
Mini. Art.nr. 460986

MATTE TIL BOKSER
Legg matten på en hylle, så står
boksene stabilt på plass. Mål (mm):
B 930, L 400. Art.nr. 460965 Nobb nr. 47156366
B 462, L 595. Art.nr. 9916754 Nobb nr. 45298960

ESSBOX ORIGINAL

ESSBOX MINI

Art.nr 4486. Oktober 2018.
Opplag 10 000 eks.

essve.no

Alle opplysninger i dette dokumentet er gitt i overensstemmelse med fakta og informasjon som var kjent på tidspunktet da dokumentet ble opprettet. Opplysningene kan
endres uten ytterligere varsel. All rådgivning fra ESSVE skal kun betraktes som veiledende og innebærer ikke at ESSVE kan holdes ansvarlig for rådene. Det er alltid kundens
ansvar, på egen risiko, å ta beslutninger om valg av produkt, bruk, applikasjoner osv. Leverandørens rådgivning utgjør bare en del av kundens beslutningsgrunnlag.
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