
Edycja specjalna dla profesjonalistów
Special edition for professionals

RED



RED
RED



RED
Qbrick System ONE Red Ultra HD
To specjalna edycja zestawu Qbrick System ONE wykonana z ultra
-wytrzymałego tworzywa, którego cechą jest nadzwyczajna odporność na 
uszkodzenia mechaniczne,  jak i wysoki stopień odporności na pyły oraz 
wodę (IP66). Przeprowadzone testy udarnościowe potwierdzają jego nadzwy-
czajną wytrzymałość, również w temperaturach poniżej 0°C. Odpowiednio 
dobrane wyposażenie każdego z modułów pozwoli na łatwe zagospodaro-
wanie ich wewnętrznej przestrzeni.

Qbrick System ONE Red Ultra HD
This is a special edition of the Qbrick System ONE set made of ultra
- durable material, the feature of which is extraordinary resistance to 
mechanical damage, as well as a high degree of resistance to dust and water 
(IP66). The conducted impact tests confirm its extraordinary durability, 
also at temperatures below 0°C. Properly selected equipment of each 
module will allow for easy development of their internal space.
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Wersja MFI wyposażona jest w wielowarstwowe wkłady piankowe, 
które po wycięciu odpowiednich otworów doskonale zabezpieczą 
narzędzia ręczne i elektronarzędzia.

New MFI version is equipped with multilayer foam inserts, which, 
after cutting appropriate holes, will perfectly protect hand tools and 
power tools.
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Qbrick System PRO Red Ultra HD
To specjalna edycja zestawu Qbrick System PRO wykonana z ultra
-wytrzymałego tworzywa, którego cechą jest nadzwyczajna odporność na 
uszkodzenia mechaniczne,  jak i wysoki stopień odporności na pyły oraz 
wodę (IP54). Przeprowadzone testy udarnościowe potwierdzają jego nadzwy-
czajną wytrzymałość, również w temperaturach poniżej 0°C. Odpowiednio 
dobrane wyposażenie każdego z modułów pozwoli na łatwe zagospodaro-
wanie ich wewnętrznej przestrzeni.

Qbrick System PRO Red Ultra HD
This is a special edition of the Qbrick System PRO set made of ultra
- durable material, the feature of which is extraordinary resistance to 
mechanical damage, as well as a high degree of resistance to dust and water 
(IP54). The conducted impact tests confirm its extraordinary durability, 
also at temperatures below 0°C. Properly selected equipment of each 
module will allow for easy development of their internal space.





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

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




