
Opbergsystemen voor 
gereedschap

Extreme performantie op de werf



Speciaal ontworpen voor gebruik van •	
het RIDGID® opsporingsmateriaal, 
MicroDrain™ of MicroReel™
Verstelbare schouderriem maakt het •	
optillen makkelijker
Grote opening met ritssluiting •	
Beschikt over afzonderlijke •	
opbergvakken  om materiaal te 
scheiden
Kleinere opbergvakken voor kleinere •	
accessoires

Ontworpen voor gebruik met RIDGID•	 ® 
afvoerreinigingspistool  & Hand Spinner
Waterdichte kunststof bekleding met •	
geventileerde luchtgaten zodat het snel 
kan drogen
Metalen lijstversterking zorgt voor •	
duurzaamheid & sterkte
Polypropyleen riemen met quick •	
release gespen zorgen voor extra 
versteviging
Verstelbare schouderriem maakt •	
optillen makkelijker

Ideaal voor •	
afvoerreinigingsgereedschap
Perfect ter bescherming van •	
afgewerkte werkplaatsen met 
afmetingen tot 1960 mm x 1390 mm
Waterdicht / Anti-slip materiaal voor •	
gemakkelijke reiniging
De handgrepen vergemakkelijken het •	
verwijderen van puin 

Multifunctionele 
opbergtas

Cat n° 35728 Cat n° 35738 Cat n° 35808

Gereedschapskoffer voor 
afvoerreinigingspistool

Opbergsystemen voor gereedschap
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Cat n° 35763

Grote opening en diepe zak om •	
meerdere werktuigen op te bergen
Door een speciale draad aan de opening •	
van de verschillende vakjes houdt de zak 
zijn unieke vorm
Kettinghaak voor elektrische tape•	
Open ontwerp voor snel & makkelijk •	
herkennen van gereedschap
Voorgevormde bodem zorgt voor •	
duurzaamheid en maximale bescherming 
van het gereedschap
Verstelbare schouderriem maakt optillen •	
makkelijker

De elektriciens’ tas 

Tovert een standaard emmer om in een •	
handige draagtas om gereedschap in 
op te bergen
Universele maat dat zich aanpast aan •	
de meest voorkomende emmers 
De meerdere opbergvakken bieden •	
verschillende opbergmogelijkheden
Twee verstelbare riemen beveiligen de •	
emmer
Emmer is niet inbegrepen•	

Cat n° 35733

Opbergsystemen voor gereedschap

Draagbare emmertas

Sterk stalen binnengeraamte •	
Open ontwerp voor snel & makkelijk •	
herkennen van gereedschap
Diepe opbergvakken zorgen voor veilig •	
opbergen
Voorgevormde bodem zorgt •	
voor duurzaamheid en maximale 
bescherming van het gereedschap
Opbergvakken zorgen ervoor dat het •	
gereedschap op een overzichtelijke 
manier kan opgeborgen worden

Cat n° 35718

Draagtas met open 
bovenkant



Perfecte basis om uw op maat •	
gemaakte gereedschapsriem samen te 
stellen
Ontworpen voor gebruik met alle •	
RIDGID® gereedschapsbuidels en 
-houders 
Polyethyleen binnenste werd zodanig •	
ontworpen dat de verticale vorm van de 
riem wordt behouden.
5 lagen materiaal zorgen voor 100% •	
kwaliteit, duurzaamheid en comfort
Gewatteerde 3D mesh voering zorgt •	
voor een maximale luchtstroom en  
voor extra comfort wanneer men zwaar 
materiaal moet dragen
Sterke gesp met quick release •	
mechanisme

Biedt een uitstekende ondersteuning van •	
de onderrug
Het ultieme bevestigingssysteem •	
voor werktuigen is gemaakt van een 
combinatie van sterke nylon, zacht mesh 
materiaal en vastgenagelde versterking
Perfecte basis om uw op maat gemaakte •	
gereedschapsriem samen te stellen
Eenvoudig op maat aan te passen•	
Ontworpen voor gebruik met alle •	
RIDGID® gereedschapsbuidels en 
-houders 
Gewatteerde 3D mesh luchtdoorlatend •	
materiaal en geïntegreerde lederen riem

Ontworpen om gewicht te verplaatsen •	
van heup naar schouders
Zware stalen sluitklemmen•	
Gemaakt van sterk en duurzaam 50 mm •	
breed elastisch rubber
Zacht, volledig gewatteerde ruggesteun •	
voor een verbeterd comfort
1 maat•	

Cat n° 35788

Cat n° 35813

Geïsoleerd om de batterij te beschermen tegen •	
ongunstige temperaturen
Geschikt voor alle RIDGID•	 ® 18v Li Batterijen
De buidel past op elke RIDGID•	 ® gereedschapsriem
Gemaakt van sterk 1680 danier polyester met •	
polyethyleen steun 
Grote opening met ritssluiting•	

Cat n° 35798 Cat n° 35768

Geschikt voor de meest voorkomende meetlinten•	
Voorgevormd zakje zorgt ervoor dat het meetlint •	
makkelijk verwijderd kan worden
Kan gebruikt worden op elke RIDGID•	 ® 
gereedschapsriem
De opening onderaan vergemakkelijkt het verwijderen •	
van het meetlint

Opbergsystemen voor gereedschap

Thermisch batterijzakje

Meetlinthouder

Heavy Duty bretellenQuick release 
Gereedschapsriem

Herstelbare 
gereedschapsriem

Cat n° 35803
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Flexibele lichtgewicht kniebeschermers•	
Luchtdoorlatend 3D mesh voering zorgt voor een •	
maximale luchtstroom bij langdurig dragen
Ideaal voor de meeste toepassingen zoals werken op •	
tapijt en tegels 
Verstelbare elastieken bandjes •	
1 maat •	

Cat n° 35818

Grote opening & diepe zak maakt het •	
opbergen van meerdere werktuigen 
mogelijk. 
Gereedschapsgleuf gemaakt van echt •	
leder
De buidel past op alle RIDGID•	 ® 
gereedschapsriemen
Het open ontwerp zorgt ervoor dat je •	
snel en gemakkelijk het gereedschap 
herkent
Duurzame constructie met •	
vastgenagelde versterking 

Grote opening & diepe zak maakt het •	
opbergen van meerdere werktuigen 
mogelijk. 
De buidel past op alle RIDGID•	 ® 
gereedschapsriemen
Buidel is zodanig ontworpen dat deze •	
steeds in vertikale positie blijft om verlies 
van materiaal te vermijden
Mes & gereedschapsinkepingen gemaakt •	
van echt leder
Een roestvrij stalen houder voor hamer, •	
beweegt mee 

Deze RIDGID•	 ® gel kniebeschermers 
zijn ontworpen voor een maximale 
bescherming tijdens het zwaardere 
werk
De voorkant werd met plastic •	
overtrokken voor langdurig gebruik
Een speciale U constructie met een •	
inzetstuk uit 100% gel  zorgt voor een 
betere stabiliteit van de knieschijf en 
vermindert de druk
Luchtdoorlatend 3D mesh voering •	
zorgt voor een maximale luchtstroom 
zodat men ze de hele dag kan dragen
Verstelbare bandjes met Quick •	
release mechanisme
1 maat •	

Cat n° 35743 Cat n° 35778 Cat n° 35823

Opbergsystemen voor gereedschap

De loodgieters’ 
gereedschapstas

Draagbuidel voor 
standaard gereedschap

Gel knie beschermers 
voor zwaar werk

Kniebeschermers voor 
het lichtere werk



Gevoerd laptopcompartiment •	
Grote opening met ritssluiting •	
Verstelbare schouderriemen maakt het tillen •	
makkelijker
Gespen met Quick release mechanisme•	
Gleuven voorzien om de tas over uw koffer •	
of trolley te schuiven

Cat n° 36183

Beschermende voering van zacht •	
materiaal
De houder past op elke RIDGID•	 ® 
gereedschapsriem
Geschikt voor meest voorkomende •	
PDA’s, camera’s & grotere gsm 
modellen
Grote opening met ritssluiting•	
Riemhouder en karabijnhaak voor snel •	
los- en vasthaken

Zachte beschermende voering•	
De houder past gemakkelijk op elke •	
RIDGID® gereedschapsriem
Geschikt voor meest voorkomende •	
GSM’s
Grote opening met ritssluiting voor een •	
gemakkelijke toegang
Riemhouder en karabijnhaak voor snel •	
los- en vasthaken

Opslagruimte van 101 kubieke cm•	
Verstelbare schouderriem van zeer •	
sterk materiaal 
Naamkaarthouder•	
Grote opening met ritssluiting•	

Cat n° 35758 Cat n° 35753 Cat n° 35748

Opbergsystemen voor gereedschap

PDA houder GSM houder XL Reistas

Laptop draagtas
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Geïsoleerde voering houdt voedsel •	
en dranken gedurende uren warm 
of koud 
Mazen vak op de voorzijde voor •	
extra opslagruimte 
Grote opening met ritssluiting •	
Gemakkelijk te reinigen voering•	

Thermosfles om dranken gedurende •	
uren warm of koud te houden
Met laser gegraveerd RIDGID•	 ® logo 
De buitenste afsluitdop kan eveneens •	
als beker gebruikt worden
Gemakkelijk te reinigen•	
De houder past op elke RIDGID•	 ® 
gereedschapsriem
Het ontwerp en de vorm van de •	
houder zorgen ervoor dat de fles 
steeds verticaal blijft 
Gemaakt van sterk 1680 danier •	
polyester met polyethyleen bedekking

Cat n° 35793

Thermosbeker om dranken warm of •	
koud te houden 
Schroefdop voor extra beveiliging•	
Met laser gegraveerd RIDGID•	 ® logo
Gemakkelijk te reinigen•	
De houder past op elke RIDGID•	 ® 
gereedschapsriem
Gemaakt van sterk 1680 danier •	
polyester met polyethyleen 
bedekking

Cat n° 35773

Opbergsystemen voor gereedschap

Thermische lunchtas SS Thermosfles met 
riemhouder 

SS Thermosbeker met 
riemhouder

Cat n° 35783



Polyester 600D

Polyester 1680D

Suede Leather

High Grade Leather

3D Air Mesh 

Stainless Steel

Strong Rivets

Side Gate Holder

Tape Clip

Tape Chain

Quick Release

Carry Handle

Fabric Zipper Pulls

Manual Pouch

Removable 
Shoulder Strap

Carabiner

Met klinknagels vastgemaakt - voor een 
onbreekbare sterkte. Plaatsen waar extra 
beschadiging kan worden  aangebracht 
werden versterkt met klinknagels.

Deze hamerhouder met  zijdelingse opening 
zorgt ervoor dat je gemakkelijk gereedschap 
kan wegsteken of uithalen zonder naar de 
houder zelf te moeten kijken. 

Meetlint clip houdt elke meetlint van 3-10 
m. Gemaakt van roestvrijstaal. De meest 
geschikte oplossing om meetlinten te 
dragen. 

Kettinghaak van 13.5 cm lang zorgt voor 
een gemakkelijke toegang tot kleefband of 
soldeersel. Ontworpen om meerdere rollen 
te dragen.  

Gemakkelijk te openen polypropyleen quick 
release gespen. Ontworpen om onopzettelijk 
losmaken te voorkomen. Gebogen profiel voor 
een betere pasvorm. Soepeler vergrendelend 
design.Terug te vinden op producten die 
makkelijk moeten kunnen losgekoppeld of 
aangepast worden.  

Handgrepen zorgen ervoor dat je gemakkelijk 
iets kan dragen zonder dat je deze op een 
riem of schouder moet dragen. De RIDGID® 
collectie voorziet een aantal verschillende 
handgrepen die gemaakt werden uit rubber 
of plastiek. 

Herstelbare schouderriemen ontworpen 
voor makkelijk optillen. Een beweegbaar 
schouderstuk voor maximaal comfort. Quick 
release gespen voor het verwijderen van 
schouderband wanneer deze niet in gebruik 
is.  

Ontworpen voor gemakkelijk openen/
sluiten van ritsen. Biedt een verhoogde 
zichtbaarheid.

Buidel voor het opbergen van 
gebruikershandleidingen. Steeds de 
handleidingen bij de hand waar en wanneer 
u ze nodig hebt.

Ontworpen voor snel bevestigen & 
losmaken

Alle producten van de RIDGID® collectie van 
zacht opbergmateriaal werden ontworpen 
en geproduceerd in Europa.  

600 denier polyester materiaal. Dit weefsel is 
het meest gebruikte weefsel ter wereld. Het 
heeft zijn duurzaamheid bewezen, is licht in 
gewicht, prik- en scheurvast. Dit materiaal 
wordt gebruikt in vele producten van dit 
aanbod. 

1680 denier polyester weefsel. Deze Heavy-
Duty versie van 600 D wordt gekenmerkt 
door geweven garen met hoge dichtheid dat 
bestand is tegen het zwaar dagelijks gebruik 
op een werkplaats.  

Suede leder biedt een ongelofelijke prestatie. 
Met Suede aan beide kanten biedt het leder 
de nodige flexibiliteit en comfort. Stevig 
genoeg voor de werf, en toch praktisch 
genoeg voor elke klus. 

Hoogwaardig leder is glad aan de ene kant en 
geborsteld suede aan de andere. Levenslang 
sterk en stevig, maar zacht en soepel voor 
het nodige comfort. Dit materiaal werd 
geselecteerd voor gebruik met producten die 
dik leder vereisen voor ruimten voorzien voor 
speciale gereedschappen. Een zware gauge 
leder met een dikte van 2,2 tot 2,5 mm wordt 
gebruikt om de duurzaamheid te verzekeren. 

Luchtdoorlatend geperforeerd materiaal voor 
een maximale luchtcirculatie. Wordt gebruikt 
voor riemen en andere toepassingen die 
met de huid van de gebruiker in aanraking 
komen. Zeer gemakkelijk bij het dragen van 
zwaar materiaal of bij veelvuldig bewegen.  

Onderdelen gemaakt van roestvrij staal maken 
geen vlekken of roest zoals bij standaard 
staal. De afwerking is een essentieel 
onderdeel van de look en de functionaliteit 
van een roestvrijstalen constructie. In onze 
producten zorgt het gebruik van SS voor een 
jarenlange garantie tegen schade en roest. 

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
België

Tel.: +32 (0)16 380 280
Fax.: +32 (0)16 380 381
ridgid.benelux@emerson.com
www.ridgid.eu 

RI
DG

ID
 re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 c
ha

ng
e 

de
si

gn
 a

nd
 s

pe
ci

fic
at

io
n 

of
 o

ur
 p

ro
du

ct
s 

w
ith

ou
t n

ot
ifi

ca
tio

n 
or

 a
lte

ra
tio

n 
of

 li
te

ra
tu

re
.

Opbergsystemen voor 
gereedschap


