
DE ULTIEME GEREEDSCHAPSTAS VOOR HET LEVEN!



VETO PRO PAC® - TECH LC

Ontworpen voor het gereedschap en de werkomgeving van 

HVAC/R-monteurs. De Tech LC is ontworpen om lang mee 

te gaan, met 53 vakken voor handgereedschap, onderdelen, 

meters en draadloos gereedschap.

VETO PRO PAC® - TECH PAC

De Tech Pac is de eerste rugtas van Veto die speciaal 

ontworpen is voor professionele diensten en HVAC/R-

monteurs die gereedschap, laptops en controleapparatuur 

met zich meedragen. Ideaal voor lange wandelingen op grote 

terreinen of oproepen in de stad.

VETO PRO PAC® - TECH PAC LT

De Tech Pac LT is de ideale rugtas voor een laptop en 

gereedschap die ontworpen is voor servicemonteurs. Ideaal 

voor snel reageren op oproepen in de stad.

DE VETO PRO PAC GEREEDSCHAPSTAS  
DE ULTIEME GEREEDSCHAPSTAS VOOR HET LEVEN!



VETO PRO PAC® - TECH XL

De Tech XL is de grootste versie voor monteurs en 

beschikt met 80 vakken over voldoende opbergruimte voor 

handgereedschap, onderdelen, dozen, meters, een draadloze 

klopboormachine en andere grotere items.

VETO PRO PAC® - TP3

De TP3 is klein maar heeft een hoop ruimte. De TP3 is 

een opklikbare tas ontworpen voor servicemonteurs om 

een meter en verschillende soorten gereedschap in op 

te bergen. Wanneer hij niet gebruikt wordt kan hij aan de 

rolbandmaatclip of D-ringen van andere gereedschapstassen 

van Veto vastgeklikt worden.

VETO PRO PAC® - TP4

De TP4 is een gereedschapstas met 20 vakken ruimte voor 

het meest gebruikte gereedschap voor servicemonteurs.

De Veto Pro Pac gereedschapstassen zijn speciaal 
ontworpen voor de HVAC/R-installateur en worden 
geleverd met een garantie van 5 jaar. Of u nu een tas 
nodig hebt die past op uw riem, of één die u kunt dragen 
op uw rug, voor elke installatie hebben wij een tas. 
De ultieme gereedschapstas voor het leven!



VETO PRO PAC® - MC

De MC is klein, lichtgewicht en ideaal voor functie specifieke 

indelingen, zoals bijv. diagnose en probleemoplossing. Met 

20 vakken aan buiten- en binnenzijde voor het opbergen 

van gereedschap, meters, en een compartiment voor een 

draadloze schroef- of klopboormachine.

VETO PRO PAC® - MB

De MB is een opklikbare tas ontworpen om een kleine 

selectie gereedschap en meters in op te bergen. Een voor 

HVAC/R-monteurs onmisbare tas voor het meest gebruikte 

gereedschap voor diagnose en reparatieproblemen bij 

serviceoproepen.

VETO PRO PAC® - MB2

De grootte doet er toe! De MB2 is een hogere versie van onze 

‘MB’-tas voor meetgereedschap en biedt bescherming aan 

grotere meters, analyseapparatuur en reparatiegereedschap.

VETO PRO PAC® - OT LC

De OT-LC is een compacte versie van de ‘XL’ en biedt ruimte 

aan maar liefst meer dan 75 soorten handgereedschap. De 

open bovenzijde van de OT-LC maakt directe toegang van 

het gereedschap mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van 

comfort of duurzaamheid.
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