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velikost systainerů®

Všechny varianty velikostí 

systainerů®
  na sebe navazují.

vnitřky systainerů®

Všechny přihrádky a vložky 

systainerů®
  je možno užít       

v mnoha kombinacích.

velikost

systainer® I

systainer® II

systainer® III

systainer® IV

systainer® V

MAXI-systainer® II

MAXI-systainer® IIi

MINI-systainer® I

MINI-systainer® II

Rozšíření pro systainer®

Zásuvkový-systainer® I

Zásuvkový-systainer® III

Zásuvkový-systainer® IV

Nosič pro systainer® IV 

výška

 105 mm

 157,5 mm

 210 mm

 315 mm

 420 mm

 157,5 mm

 210 mm

 70 mm

 87 mm

 105 mm

 105 mm

 210 mm

 315 mm

 315 mm

hmotnost

 1,3 kg

 1,5 kg

 1,9 kg

 2,1 kg

 3,1 kg

 3,4 kg

 4,0 kg

 0,4 kg

 0,45 kg

 0,6 kg

 2,5 kg

 4,0 kg

 6,1 kg

 6,8 kg

vnější velikost/mm

D 105 x Š 400 x H 300

D 157,5 x Š 400 x H 300

D 210 x Š 400 x H 300

D 315 x Š 400 x H 300

D 420 x Š 400 x H 300

D 157,5 x Š 596 x H 396

D 210 x Š 596 x H 396

D 70 x Š 268 x H 171

D 87 x Š 268 x H 171

D 105 x Š 400 x H 300

D 105 x Š 400 x H 300

D 210 x Š 400 x H 300

D 315 x Š 400 x H 300

D 315 x Š 400 x H 300

vnitřní velikost/mm

D 72 x Š 377 x H 277

D 124 x Š 377 x H 277

D 176 x Š 375 x H 274

D 281 x Š 360 x H 272

D 395 x Š 360 x H 272

D 124 x Š 545 x H 330

D 168 x Š 545 x H 330

D 50 x Š 248 x H 158

D 67 x Š 248 x H 158

-

-

-

-

-

2 3systém

ukázka sestavení dílů systaineru® 

v jeden celek 

Systém systainerů® garantuje maximální konstrukční přizpůsobení

a nespočetné možnosti sestavení v různých velikostí.

Systém systainerůSystém 

kombinace různých součástí v systaineru® 



Euro-standard

Velikost systainerů®
  je 

standardní a tím umožňuje 

jednoduché složení a 

následně ušetření Vašich 

peněz na přepravě.

Poradíme Vám

Poradíme Vám při výběru našich výrobků a pomůžeme 
Vám pro Vaše potřeby najít vhodné řešení sestavy 

systainerů® a jejich příslušenství.

Plánování a vývoj sestav 

Při ohledu na Vaše požadavky, vytvoříme plán, kde se 
budeme soustředit na možnosti užití systainerů®

  

pro Vaše účely. Možnost předvedení ukázky konečné 

sestavy pro Vás.

Barvy   

Nabízíme dvě základní barvy a nadále máte možnost si 

vybrat i z mnoha jiných námi nabízených variant barev.

Tisk  

Vaše logo nebo reklama může být natištěna na rukojeť, 
víko nebo na všechny stěny systaineru®. Je možno 
tisknout i v barevných variantách nebo Vám může více 

vyhovovat nálepka.

Design 

Můžete využít barevný tisk nebo nálepku na systaineru® 

pro reklamu Vaší firmy...

 

Nabízíme kompletní řešení sestav systainerů®  a jejich příslušenství pro Vaše potřeby. 

Najdeme pro Vás nejvhodnější možnosti sestavení pro Vaše účely.

vybavení

základní barvy

RAL 7035 sv. šedá

RAL 7016 antracit

ostatní barvy

RAL 1007 žlutá

RAL 3002 červená

RAL 5015 sv. modrá

RAL 5003 tm. modrá

RAL 6001 tm. zelená

HKS 54 K sv. zelená

RAL 9016 bílá

RAL 9004 černá 

přeprava     plánování a vývojporadíme Vám
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Servis a barvyServis



Možnost použití systainerů® má 

spoustu variant a není limitována.

Pro svoje účely můžete využít již 

naše vybavené  systainery® nebo 

si je můžete individuálně sestavit.

 některé z příkladů užití systainerů® 

Použití systainerůPoužití
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systainer® I

vnější rozměry     D 105 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                   obj. č. 001-445-433-000
antracit                    obj. č. 037-445-433-000

systainer® IV

vnější rozměry     D 315 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                   obj. č. 004-445-597-000
antracit                    obj. č. 040-445-597-000

MAXI-systainer® II

vnější rozměry  D 157,5 x Š 596 x H 396 mm

sv. šedá                                 obj. č. 559-101
antracit                                  obj. č. 559-102

systainer® II

vnější rozměry  D 157,5 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                   obj. č. 002-445-434-000
antracit                    obj. č. 041-445-434-000

systainer® III

vnější rozměry     D 210 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                   obj. č. 003-445-596-000
antracit                    obj. č. 039-445-596-000

systainer® V

vnější rozměry     D 420 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 561-007
antracit                                  obj. č. 558-107

zvýšení pro systainer®

vnější rozměry     D 105 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 556-002
antracit                                  obj. č. 556-102

zásuvkový systainer® III - varianta 3

vnější rozměry     D 210 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 561-003
antracit                                  obj. č. 561-103

zásuvkový systainer® III - varianta 1

vnější rozměry     D 210 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 561-001
antracit                                  obj. č. 561-101

zásuvkový systainer® III - varianta 2

vnější rozměry     D 210 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 561-002
antracit                                  obj. č. 561-102

zásuvkový systainer® IV

vnější rozměry     D 315 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 561-006
antracit                                  obj. č. 561-106

zásuvkový systainer® III - varianta 4

vnější rozměry     D 210 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 561-004
antracit                                  obj. č. 561-104

zásuvkový systainer® I

vnější rozměry     D 105 x Š 400 x H 300 mm

sv. šedá                                 obj. č. 561-005
antracit                                  obj. č. 561-105

MINI-systainer® II

vnější rozměry       D 87 x Š 268 x H 171 mm

sv. šedá                                 obj. č. 559-140
antracit                                  obj. č. 559-133

MAXI-systainer® III

vnější rozměry     D 210 x Š 596 x H 396 mm

sv. šedá                                  obj. č. 558-001
antracit                                  obj. č. 558-002

MINI-systainer® I

vnější rozměry       D 70 x Š 268 x H 171 mm

sv. šedá                                 obj. č. 559-040
antracit                                  obj. č. 559-033systainery

8 9systém    servis   použití    výrobky               

prázdné
systainery systainer® II s uzavíratelným organizérem

(8 x přihrádka)

sv. šedá                                 obj. č. 561-009
antracit                                  obj. č. 561-109



systainer® I pro malé součástky 5 přihrádek

sv. šedá                                 obj. č. 753-001
antracit                                  obj. č. 753-002

systainer® I Box (s přihrádkami)

sv. šedá                   obj. č. 001-487-552-000
antracit                    obj. č. 037-487-552-000

Laptop-systainer® II pro počítač (max. 15")
s doplňky

sv. šedá                                 obj. č. 757-004
antracit                                  obj. č. 757-003

systainer® I pro malé součástky 12 přihrádek

sv. šedá                                 obj. č. 753-003
antracit                                  obj. č. 753-004

systainer®  I pro malé součástky 17 přihrádek

sv. šedá                                 obj. č. 753-005
antracit                                  obj. č. 753-006

systainer® II pro FEIN Multimaster

sv. šedá                                 obj. č. 676-002
antracit                                  obj. č. 676-103

Office-systainer® II pro kancelářské potřeby
s doplňky

sv. šedá                                 obj. č. 757-202
antracit                                  obj. č. 757-102

systainer® IV s vložkou pro kartuše 330 ml

sv. šedá                                 obj. č. 202-115
antracit                                  obj. č. 202-116

systainer® IV s dřevěnou přihrádkou

sv. šedá                                 obj. č. 298-019
antracit                                  obj. č. 298-020

systainer® IV
s 2 ks modrým a 2 ks červeným organizérem

sv. šedá                                 obj. č. 758-004
antracit                                  obj. č. 758-005

systainer® V s vložkou pro spreje 750 ml

sv. šedá                                 obj. č. 202-202
antracit                                  obj. č. 202-203

systainer® V s vložkou pro kartuše 330 ml

sv. šedá                                 obj. č. 202-117
antracit                                  obj. č. 202-118

systainer® IV s vložkou pro spreje 750 ml 

sv. šedá                                 obj. č. 202-200
antracit                                  obj. č. 202-201

Tool-systainer® III vložky na nářadí 

sv. šedá                   obj. č. 298-017-000-000
antracit                    obj. č. 298-018-000-000

Info-systainer® IV na šanony

sv. šedá                   obj. č. 004-544-598-000
antracit                                  obj. č. 298-010

Tool-systainer® III vložky na nářadí     

sv. šedá                                 obj. č. 298-021
antracit                                  obj. č. 298-022systainery

setové
systainery
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univerzální systainer® I

sv. šedá                   obj. č. 001-487-194-000
antracit                                  obj. č. 298-002



MAXI-systainer® III se stavitelnou příčkou

sv. šedá                                 obj. č. 550-100
antracit                                  obj. č. 551-100

MINI-systainer® I s 12 x přihrádkou na frézky

sv. šedá                                 obj. č. 761-019
antracit                                  obj. č. 761-020

MINI-systainer® I s 6 x přihrádkou

sv. šedá                                 obj. č. 761-025
antracit                                  obj. č. 761-026

MINI-systainer® I pro vrtáky a bity

sv. šedá                                 obj. č. 761-017
antracit                                  obj. č. 761-016

MINI-systainer®  I s 8 x příhrádkou

sv. šedá                                 obj. č. 761-015
antracit                                  obj. č. 761-014

MINI-systainer® I s 3 x podélnou přihrádkou

sv. šedá                                 obj. č. 761-021
antracit                                  obj. č. 761-022

MINI-systainer® I s 5 x příčnou přihrádkou 

sv. šedá                                 obj. č. 761-023
antracit                                  obj. č. 761-024

vložka z perforovaného tlustého molitanu 

pro systainer® I-V, 30 mm      obj. č. 401-018
pro systainer® I-V, 50 mm      obj. č. 544-618
pro MINI I-II, 38 mm               obj. č. 104-035
pro MAXI II-III, 30 mm            obj. č. 104-082

vložka pro systainer® II 
s molytanovou výstelkou pro všechny stěny

                                               obj. č. 544-612

molitanová vložka, 4 x přihrádka 
pro laptop (max. 15")

pro systainer® II                   obj. č. 401-019

molitanová vložka - kříž

pro systainer® I-V                  obj. č. 700-114

vložka z perforovaného molitanu

pro systainer® I-V, 25 mm      obj. č. 446-572
pro MINI I-II, 38  mm              obj. č. 104-014
pro MAXI II-III, 30  mm           obj. č. 104-081

molitanová vložka

pro systainer® I-V                  obj. č. 446-573
pro MINI I-II                           obj. č. 104-023
pro MAXI II-III, 30  mm,hladký obj. č. 104-008
pro MAXI II-III, 30  mm,pupíky  obj. č. 104-010

molitanová vložka 

pro systainer® I-V                  obj. č. 446-571
pro MINI I-II                           obj. č. 104-016
pro MAXI II-III                        obj. č. 104-009systainery

příslušenství
pro

systainery
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systainer® III s polystyrenovou vložkou (č.1)
sv. šedá                                      obj. č. 205-721
antracit                                       obj. č. 205-722
systainer® IV s polystyrenovou vložkou (č.2)
sv. šedá                                      obj. č. 205-715
antracit                                       obj. č. 205-716
systainer® V s polystyrenovou vložkou (č.3)
sv. šedá                                      obj. č. 205-725
antracit                                       obj. č. 205-726

systainer® IV 4 zásuvkový
(s dělením 2 x 15 a 2 x 17 přihrádek)

sv. šedá                                 obj. č. 561-008
antracit                                  obj. č. 561-108

polystyrenová vložka     

pro systainer® I-V                 obj. č. 447-338
pro MINI I-II                          obj. č. 104-015

3.

1.

2.



vložka s oky pro nářadí (kleště, šroubováky)

pro systainer® I-V,s oky        obj. č. 544-603
pro systainer® I-V,s oky a  s poutkem            
                                             obj. č. 544-625

plastový pásek s oky pro nářadí

pro systainer® I-V, 385 mm    obj. č. 206-714

plastová vložka, 5 x přihrádka

pro systainer® I -II                  obj. č. 103-003

plato s oky pro nářadí (kleště, šroubováky)

pro systainer® I-V                  obj. č. 206-717

dvojité plato s oky a s kapsami pro nářadí

pro systainer® I-V s poutkem obj. č. 206-715

PVC vložka s tvrzenou kostkou

pro systainer® I                      obj. č. 445-900
tvrzená kostka                       obj. č. 445-980

víceúčelová vložka 

pro systainer® I                      obj. č. 445-899

dřevěná přihrádka s plastovými oky

pro systainer® IV-V                obj. č. 102-001

plastová vložka, FEIN

pro systainer® II                     obj. č. 103-202

plastová vložka pro nářadí

pro systainer® I-III                 obj. č. 206-712

dřevěná vložka, rozdělovník instalatér

pro systainer® IV-V                obj. č. 102-004

dřevěná vložka, rozdělovník tesařina

pro systainer® IV-V                obj. č. 102-002

dřevěná vložka, rozdělovník elektro

pro systainer® IV-V                obj. č. 102-003

plastová vložka, 17 x přihrádka

pro systainer® I                      obj. č. 203-731
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síťovaná (nylon) vložka s kapsami
na kancelářské potřeby

pro systainer® I-V                  obj. č. 544-602

plastová vložka, 12 x přihrádka     

pro systainer® I                    obj. č. 202-722

plastová vložka, 8 x přihrádka    

pro systainer® I-II                 obj. č. 103-010

kožená vložka s kapsami 
na kancelářské potřeby

pro systainer® I-V                  obj. č. 540-611



polystyrenová vložka pro kartuše

pro systainer® IV-V                obj. č. 402-751

plastová vložka s přihrádkami a s víkem
(možnost objednat jednotlivě)

pro systainer® I                      obj. č. 351-001

plastový uzavíratelný organizér 
15 x jednotlivé přihrádky

vnější rozměry       D 57 x Š 338 x H 261  mm 
sv. šedá / antracit          obj. č. 113-004/-006

polystyrenová vložka pro spreje

pro systainer® IV-V                obj. č. 402-752

kovový rámeček pro zavěšení složek

pro systainer® IV-V                  obj. č. 544-601

plastový uzavíratelný organizér, modrý
(neměnitelné přihrádky)

vnější rozměry       D 65 x Š 365 x H 290  mm 
pro systainer® IV-V                obj. č. 113-003

plastový uzavíratelný organizér, červený
(měnitelné přihrádky)

vnější rozměry       D 65 x Š 365 x H 290  mm 
pro systainer® IV-V                obj. č. 113-002

spodní deska

pro MAXI II-III, 1,2 mm           obj. č. 103-900

víko s kapsami na kancelářské potřeby

pro MAXI-systainer® II-III      obj. č. 105-200

víko s oky pro nářadí

pro MAXI-systainer® II-III      obj. č. 105-201

samolepící popiska
(10 nepopsaných popisek,
10 samolepících vložek)        obj. č. 110-207

set zpevňujících pásků

pro systainer® IV-V                obj. č. 106-005

set rozdělovačů pro MAXI III obj. č. 100-003
rozdělovače malé pro MAXI III obj. č. 100-002
rozdělovače velké pro MAXI III obj. č. 100-001

rozdělovač, 6 částí

pro systainer® III                    obj. č. 544-607
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plastová vložka pro vrtačku

pro systainer® I-II                  obj. č. 206-702

rozdělovač 70 x 400 mm (nízká)     

pro systainer® I-V, sv. šedá    obj. č. 700-110
pro systainer® I-V, antracit     obj. č. 700-112

rozdělovač 120 x 400 mm (vysoká)     

pro systainer® II-V, sv. šedá   obj. č. 700-111
pro systainer® II-V, antracit    obj. č. 700-113

plastový uzavíratelný organizér 
17 x jednotlivé přihrádky

vnější rozměry       D 57 x Š 338 x H 261  mm 
sv. šedá / antracit          obj. č. 113-005/-007

plastová vložka pro úhlovou brusku

pro systainer® I-II                   obj. č. 206-701



dvoupatrová vložka pro vrtáky, bity a šrouby

pro MINI I                               obj. č. 103-302

plastová vložka, 6 x přihrádka

pro MINI I                               obj. č. 103-306

zásuvka velká pro zásuvkový systainer® 

sv. šedá / antracit         obj. č. 561-213/-216

2 ks velkých zásuvek pro systainer® 

sv. šedá / antracit         obj. č. 561-219/-222

plastová vložka, 3 x přihrádka 

pro MINI I                               obj. č. 103-304

plastová vložka, 5 x přihrádka

pro MINI I                               obj. č. 103-305

zásuvka malá pro zásuvkový systainer® 

sv. šedá / antracit         obj. č. 561-211/-214

10 ks malých zásuvek pro systainer® 

sv. šedá / antracit         obj. č. 561-217/-220

zásuvka střední pro zásuvkový systainer® 

sv. šedá / antracit         obj. č. 561-212/-215

5 ks středních zásuvek pro systainer® 

sv. šedá / antracit         obj. č. 561-218/-221

uzamykatelný systainer® - zásuvka

hmotnost - 2,8 kg

                                              obj. č. 115-101

odolný velký systainer® uzamykatelný
(bez zásuvek, prázdný), hmotnost - 26,0 kg

D 1.000 x Š 486 x H 400 mm obj. č. 115-005

odolný malý systainer® uzamykatelný
(bez zásuvek, prázdný), hmotnost - 16,0 kg

D 460 x Š 486 x H 400 mm    obj. č. 115-004

pás přes rameno                   obj. č. 487-398podstavec na kolečkách-sv. šedá, do 100 kg

hmotnost - 2,4 kg 

                                              obj. č. 200-703

skládací rudl  "TRAPO"  - do 50 kg

hmotnost - 4,0 kg 

                                              obj. č. 108-002

hlavní zámek pro systainer® -víko I-V 

a MINI I-II, včetně 2 klíčů       

                                              obj. č. 114-001
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vložka pro frézy

pro MINI I                               obj. č. 103-300

víceúčelová plastová vložka

pro MINI I                               obj. č. 103-300

systainerydoplňkové výrobky

D 34 x Š 78 x H 255 mm D 34 x Š 167 x H 255 mm D 34 x Š 350 x H 250 mm



Bezpečnostní protiskluzová rohož (BC)

Rohož s extrémně vysokým

protiskluzovým efektem. Určeno pro 

nespočetné užití do dílen a provozoven.

možnosti použití

Protiskluzové rohože"Černá rohož"
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Bezpečnostní protiskluzová rohož

do těžkého provozu (BCP)

Rohož pro speciální užití, jako 

je např. přepravní prostory, na 

podlahy atd. Silně odolná proti 

opotřebení se speciálním PVC 

a pružným povrchem.

Protiskluzové rohože"Černá rohož-Panther"

Technické parametry

Barva

Nosný materiál

Vrstvy

povrch

gramáž

síla materiálu

Potiskluzový efekt

odpor ve skluzu

třecí síla

Natažitelná pevnost a pnutí

Max. natažitelná pevnost (DIN 63867)

Max. pnutí (DIN 63867)

Ekologicky nezávadný

Tepelná odolnost 

Teplota tavení

Teplota samovznícení

Čištění

Popis

"Černá rohož"

Antracit

PES / PA 6.6

speciální pěnové PVC

přibližně 550  g/m2

3.8 mm +/- 0.3 mm

přinejmenším 38 N

μ 0.70 - 1.11 / certifi kát

680  N napnutí, 358  N napnutí

31% napnutí, 30% napnutí

Bez azobarviva, formaldehydu,neobsahuje 
jedovaté výpary a silikon. Lze likvidovat 
jako domovní odpad. 

přibližně -40˚ C až +120˚ C

přibližně 250˚ C

přibližně 350˚ C

ručně a mechanicky umyvatelné, do teplot 
až 60˚  běžnými čistícími prostředky

certifikát TÜV, FLOG a TUL-LOG / odolný 
povrch proti benzinu a naftě / UV odolný 
záření (DIN 54003) / vhodný pro použití 
do dílen, ale i provozů se stykem s potra-
vinami / udrží předměty až na plochách 
do sklonu 60˚  / možnost střihat nůžky 
a řezat nožem / extrémně pevný a odolný 

"Černá rohož-Panther"

Antracit

PES / PA 6.6

speciální pěnové PVC

přibližně 2000  g/m2

4.4 mm +/- 0.4 mm

přinejmenším 20 N

μ 0.94 - 1.49 / certifi kát

550  N napnutí, 1350  N napnutí

25% napnutí, 32% napnutí

Bez azobarviva, formaldehydu, neobsahuje 
jedovaté výpary a silikon. Lze likvidovat jako 
domovní odpad. 

přibližně -40˚ C až +120˚ C

přibližně 250˚ C

přibližně 350˚ C

vlhkým hadříkem otíratelné, běžnými 
čistícími prostředky, opláchnout vodou 
a ponechat uschnout

certifikát FLOG / odolný povrch proti ben-
zinu a naftě / UV odolný záření (DIN 54003) 
/ vhodný pro použití do dílen, ale i provozů 
se stykem s potravinami / udrží předměty 
až na plochách do sklonu 60˚  / možnost 
střihat nůžky a řezat nožem / extrémně 
pevný a odolný / neprodyšné provedení /
udrží náklad až do 82,5 t/m2
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systainerypoznámky

Vaše logo umístíme na systainery®  

dle vzoru. Cenovou kalkulaci Vám 

zašleme po obdržení loga.

reference



TANOS GmbH

Böttgerstraße 10

D-89231 Neu-Ulm

Fon +49(0)731-97 07 6-0

Fax +49(0)731-97 07 6-29

info@TANOS.de

www.TANOS.de

Dovozce pro ČR: 

Jan Krupička - PK REALIZACE         

Zvolská 789/11         

142 00  PRAHA 4

tel. :   +420 732 151 063

info@pkreal izace.cz

www.pkreal izace.cz

www.systainery-pk.cz
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