
Skrzynki 
i pudełka
Pudełka amerykańskiego producenta Plano® 
Molding to synonim porządku na łowisku i spo-
koju w domu każdego wędkarza. Odporne na 
uderzenia, praktycznie rozplanowane, dostępne 
w różnych wielkościach, modelach i kolorach, 
stały się nieodzownym elementem ekwipunku 
współczesnych wędkarzy.
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Skrzynki

•	 Nowatorska konstrukcja
•	  Łatwy dostęp do zawartości jak w klasycznej 

skrzynce lub poprzez wysunięcie szufladek
•	 Możliwość wyjmowania szufladek 
•	 Dwie łatwo dostępne przegródki na pokrywie
•	 Mosiężne klamry zamykające
•	 Duża przestrzeń w dolnej części skrzynki

Kod Wymiary

723-300 51 cm x 31 cm x 31 cm
a

•	 Nowatorska konstrukcja
•	  Łatwy dostęp do pudełek poprzez otwierany 

front lub poprzez otwarcie wieka
•	 W komplecie: dwa pudełka 3700 i jedno 3701
•	 Dwie łatwo dostępne przegródki na pokrywie
•	 Mosiężne klamry zamykające
•	 Duża przestrzeń w dolnej części skrzynki

Kod Wymiary

723-700 51 cm x 31 cm x 31 cm

a

•	  Dla łatwiejszego dostępu do pudełek główna 
komora ma boki zaokrąglone pod kątem 15°

•	 Zintegrowana, elastyczna, tylna kieszeń
•	 Górna pokrywa i klapki boczne DuraView™
•	  Zawiera: trzy pudła StowAway® Utility 2-3701,  

dwa 2-3601, jedno 2-3650 oraz dwa 3449
•	 Antypoślizgowe pokrycie na spodzie

Kod Wymiary

787-010 58 cm x 31 cm x 31 cm

a

•	  Dla łatwiejszego dostępu do pudełek główna 
komora ma boki zaokrąglone pod kątem 15°

•	 Zintegrowana, elastyczna, tylna kieszeń
•	 Górna pokrywa i klapki boczne DuraView™
•	  Zawiera: trzy pudełka 3740, dwa pudełka 3640, 

 jedno wodoodporne 3440, jedno wodoodporne 
1449

•	 Antypoślizgowa, zewnętrzna wyściółka na spodzie

Kod Wymiary

797-010 58 cm x 31 cm x 30 cm

a

•	  Dla łatwiejszego dostępu do pudełek główna 
komora ma boki zaokrąglone pod kątem 15°

•	 Zintegrowana, elastyczna, tylna kieszeń
•	 Górna pokrywa i klapki boczne DuraView™
•	  Zawiera: dwa pudełka 2-3650, dwa 3455,  

jedno 3607-04 i jedno 4648

Kod Wymiary

767-000 46 cm x 24 cm x 28 cm

723-300 
hybrid hip Stowaway® box

723-700 
hybrid hip Stowaway® box

787-010 
guide SerieS™ angled 
Storage SyStem

797-010 
plano® elite™ extreme 
angled® tackle SyStem

767-000 
guide SerieS™ tackle 
box angled SyStem

plano 369



Skrzynki a

•	  Dla łatwiejszego dostępu do pudełek główna 
komora ma boki zaokrąglone pod kątem 15°

•	 Górna pokrywa i klapki boczne DuraView™
•	 Zawiera trzy pudełka 2-3650

Kod Wymiary

728-000 46 cm x 24 cm x 28 cm

a

•	  Górna pokrywa z przegródkami pod przezroczystą  
klapą DuraView

•	 Klapa przednia DuraView™
•	 Trzy duże, wysuwane szuflady
•	 Trzy wyjmowane przegrody na przynęty obrotowe
•	 Zawiera jedno pudełko uniwersalne 2-3500

Kod Wymiary

737-002 54 cm x 30 cm x 30 cm

•	 Zestaw czterech szuflad
•	 Pojemna komora uniwersalna
•	 Cztery przegrody na przynęty 
•	 Boczne wieszaki na przynęty

Kod Wymiary

758-005 53 cm x 29 cm x 35 cm

a

•	  W górnej klapie dwie przegrody z przezroczystymi 
klapkami 

•	 System czterech szuflad
•	 Pojemna komora uniwersalna
•	 Przezroczysta górna klapa DuraView™
•	 Kolor: grafitowy / piaskowy

Kod Wymiary

757-004 44 cm x 25 cm x 30 cm

a

•	  Cztery pudełka uniwersalne 2-3750 ProLatch™  
wsuwane od frontu

•	 Przezroczysta, przednia klapa DuraView™
•	 Wymienialne pudełka
•	  Główna komora może pomieścić 

trzy pudełka 3503 (sprzedawane oddzielnie)

Kod Wymiary

1374-01 42 cm x 30 cm x 41 cm

728-000 
angled tackle SyStem

757-004 
guide SerieS™  
4-drawer box

758-005 
4-drawer tackle box

737-002 
3-drawer tackle box

1374-01 
guide SerieS™  
4-by®
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Skrzynki
•	  W zestawie dwa pudełka uniwersalne z serii 3600 

wsuwane od frontu
•	 Pojemna komora pod pokrywą
•	 Mocna kratownica zabezpieczająca przednią klapę

Kod Wymiary

1362-00 34 cm x 25 cm x 25 cm
a

•	  Zawiera cztery pudełka uniwersalne  
3600 wsuwane od frontu

•	 Duża komora pod pokrywą
•	 Wytrzymała przednia klapa typu DuraView™

Kod Wymiary

1364-00 34 cm x 25 cm x 36 cm

a

•	  Cztery pudełka model 2-3701 z przegródkami, 
wysuwane od przodu

•	  Trzy łatwo dostępne, wyjmowane tacki  
na przynęty 

•	 Pojemna komora uniwersalna 

Kod Wymiary

7771-01 54 cm x 30 cm x 30 cm

a

•	 System StowAway® – grafitowy i piaskowy
•	 Cztery pudełka wyjmowane od frontu
•	 Odgórny dostęp, przezroczysta pokrywa Duraview™
•	  Miejsce na pięć pudełek uniwersalnych 2-3500 

ProLatch™ (sprzedawane oddzielnie)
•	 Trzy wyjmowane tacki na przynęty
•	 Boczne wieszaki na przynęty

Kod Wymiary

7592 53 cm x 29 cm x 39 cm

a

•	 Jedna półka z przegródkami
•	 Mosiężna klamra zamka
•	 Dwa schowki w pokrywie

Kod Wymiary

6201-06 36 cm x 21 cm x 20 cm

1362-00 
2-by® rack SyStem™

7592 
plano® elite™ extreme  
angle tackle SyStem

7771-01 
guide SerieS™  
pro SyStem

1364-00 
4-by® rack SyStem™

6201-06 
one tray 
tackle box
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Skrzynki

a

•	 Trzy półki z przegródkami
•	 Mosiężna klamra zamka
•	 Dwa schowki w pokrywie

Kod Wymiary

6203-06 41 cm x 23 cm x 21 cm

a

•	 Dwie półki z przegródkami
•	 Mosiężna klamra zamka
•	 Dwa schowki w pokrywie

Kod Wymiary

6202-06 36 cm x 21 cm x 20 cm

•	  Wielofunkcyjne, dwustronne pudełko z częścią 
stałą i wymiennymi pudełkami 4-3620 Hydro-Flo™ 
przypinanymi na elastyczny pasek

•	  Pokrywa DuraView™ i 4–9 dopasowywanych  
przegród w części stałej

Kod Wymiary

1123-01 39 cm x 30 cm x 12 cm

a

•	  Wielofunkcyjne, dwustronne pudełko z częścią 
stałą i wymiennymi pudełkami 3650 StowAway® 
przypinanymi na elastyczny pasek

•	  Pokrywa DuraView™ i 4–9 dopasowywanych  
przegród w części stałej

Kod Wymiary

1123-00 39 cm x 30 cm x 12 cm

a

•	 Uniwersalne pudło z wyjmowaną górną półką
•	 Bezpieczne zamknięcie
•	 Dwie wyjmowane przegródki na przynęty
•	 Kolor: czerwony / szary

Kod Wymiary

1374-01 28,5 cm x 21 cm x 12,5 cm

6203-06 
three tray tackle box

6202-06 
two tray tackle box

1123-00 
flex'n go Satchel

1123-01 
hydro-flo™  
flex'n go Satchel

1348-30 
magnum™
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Skrzynki
•	 Rozkładane pudło z trzema półkami 
•	 29–39 przegródek
•	 Przezroczysta górna pokrywa DuraView™
•	 Profilowana rączka
•	 Boczne uchwyty na akcesoria

Kod Wymiary

6134-03 49 cm x 25 cm x 25 cm
a

•	 Trzy duże przegrody na wspornikach
•	 Bardzo pojemna dolna komora
•	 Mocny zatrzask mosiężny

Kod Wymiary

6133-06 49 cm x 25 cm x 25 cm

a

•	 Pojemnik z sześcioma półkami
•	  Regulowana ilość przegródek – możliwość  

uzyskania od 38 do 46 przegródek
•	 Na wieczku zamontowane tacki na przynęty 
•	 Pojemność zwiększona o 20%
•	 Zwiększone o 20% przegródki

Kod Wymiary

8616-00 48 cm x 31 cm x 26 cm

a

•	 Dwuwarstwowe, dwustronne zamknięcie
•	 Wyciągana rączka
•	 30–104 przegródki
•	 Zatrzaski typu LockJaw™

Kod Wymiary

3952-10 30 cm x 37 cm x 17 cm

a

•	 Dwupoziomowa walizka
•	 Dwa poziomy na sprzęt

Kod Wymiary

1155-03 43 cm x 13 cm x 30 cm

6134-03 
guide SerieS™ 3 tray box

6133-06 
large 3 tray box

3952-10 
dbl cover 
 2 Sided box

8616-00 
magnum hiproof 
6 tray box

1155-03 
two level Satchel
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pudełka 
i Skrzynki

•	 Idealne dla małych przynęt
•	 Otwierane dwustronnie: z dołu i z góry
•	 10–20 dopasowywanych przegród
•	 System bezpiecznych zatrzasków

Kod Wymiary

3449-22 16,5 cm x 10 cm x 5,5 cm

a

•	 Otwierane dwustronnie: z dołu i z góry
•	 12–18 dopasowywanych przegródek
•	 System bezpiecznych zatrzasków

Kod Wymiary

3450-23 21 cm x 11,5 cm x 6 cm

a

•	 Dwustronne pudełko z serii 3500
•	 System bezpiecznych zatrzasków
•	 Dwustronna przestrzeń idealna na większy osprzęt
•	 Może być podzielone na 9–23 przegródek
•	  Przezroczyste pokrycie ułatwia wybór  

odpowiedniej przynęty

Kod Wymiary

3500-22 23 cm x 13 cm x 6 cm

a

•	 Cztery poziomy pakunkowe 
•	  Duża pojemność oraz przegrody na przynęty 

wahadłowe u dołu
•	  Unikalna przegroda środkowa z zamknięciem  

oraz dodatkowa przegroda pod wieczkiem
•	 Przyciemniana, przezroczysta klapa DuraView™ 
•	 Wygodna, profilowana rączka 

Kod Wymiary

1444-02 47 cm x 29 cm x 22 cm

a

•	 Przegródka CD S pod pokrywą
•	  Może pomieścić do czterech pudeł 3500  

StowAway® (nie ma w zestawie)
•	 Zawiera specjalne przegródki na spinnerbaity
•	 Przezroczysta pokrywka typu DuraView™
•	 Kolor: beżowy / niebieski

Kod Wymiary

1350-10 45 cm x 31 cm x 18,5 cm

1444-02 
guide SerieS™  
magnum box

1350-10 
magnum™

3449-22 
Small double Sided 
Stowaway®

3450-23 
double Sided  
Stowaway®

3500-22 
double Sided  
utility box
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pudełka 
i Skrzynki

•	  Pudełko ProLatch™ 3500 z regulowanymi  
przegrodami

•	 Praktyczny średni rozmiar
•	 Cztery przegrody tworzą 5–9 przegródek
•	 Mieści wiele miękkich i twardych przynęt

Kod Wymiary

2-3500-00 23 cm x 13 cm x 3 cm

a

•	  Pudełko ProLatch™ 3620 z regulowanymi  
przegrodami

•	 4–24 regulowanych przegródek
•	 Przezroczyste

Kod Wymiary

2-3620-01 28 cm x 18 cm x 4 cm

a

•	 Klasyczne pudełko StowAway®
•	  Pudełko ProLatch™ 3700 z regulowanymi  

przegrodami
•	 4–24 regulowanych przegródek
•	 Przezroczyste

Kod Wymiary

2-3700-01 36 cm x 23 cm x 5 cm

•	 Dwuwarstwowe, dwustronne 
•	 Zamknięcie Deep Organizer
•	 Duża pojemność przegródek
•	 15–62 przegródki
•	 Zatrzaski typu LockJaw™

Kod Wymiary

3950-10 30 cm x 37 cm x 9 cm
a

•	 Dwustronne pudełko
•	  Dziesięć wyjmowanych podziałek,  

które tworzą 16–26 przegródek
•	 Profilowana rączka uformowana do kształtu dłoni
•	 Kolor: szary metallic / niebieski

Kod Wymiary

1715-02 28,5 cm x 21 cm x 7,5 cm

a

1715-02 
large Sidekick box

3950-10 
dbl cover deep 
tackle box

2-3620-01 
prolatch™ Stowaway®

2-3500-00 
prolatch™ Stowaway®

2-3700-01 
prolatch™ Stowaway®
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pudełka

a

•	 Średnia, łączona walizka z rączką StowAway® 
•	  Może funkcjonować oddzielnie lub zostać 

połączona z drugą, tworząc pojemne,  
podwójne pudło 

•	 5–17 przegródek

Kod Wymiary

3860-01 28 cm x 22 cm x 6 cm

a

•	 Duża, łączona walizka z rączką StowAway® 
•	  Może funkcjonować oddzielnie lub zostać 

połączona z drugą, tworząc pojemne, podwójne 
pudło

•	 5–22 przegródek

Kod Wymiary

3870-001 38 cm x 29 cm x 6 cm

•	 4–15 regulowanych przegródek
•	 Głęboka wersja klasyka 3700
•	  Idealna do większych przynęt, pojemniczków  

i słoiczków

Kod Wymiary

2-3730-05 35,5 cm x 23 cm x 8 cm

a

•	 Małe pudełko z 6 przegródkami
•	 Możliwość stworzenia od 6 do 12 przegródek
•	 Przezroczyste

Kod Wymiary

3455-00 11 cm x 7 cm x 2,5 cm

a

•	  Dokładnie połowa długości modelu  
3700 StowAway®

•	 4–16 dopasowywanych przegródek

Kod Wymiary

2-3705-00 23 cm x 18 cm x 5 cm

3860-01 
connectable Satchel

3870-001 
lg connectable Satchel

3455-00 
original Stowaway®  
utility box

2-3730-05 
prolatch™ Stowaway®

2-3705-00 
prolatch™ Stowaway®
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pudełka

•	 5–34 dopasowywanych przegródek
•	  Płytka wersja klasycznego modelu  

3700 StowAway®

Kod Wymiary

2-3701-00 35,5 cm x 23 cm x 3,5 cm
a

•	 4–9 głębokich przegródek

Kod Wymiary

2-3630-01 29 cm x 18,5 cm x 7 cm

a

•	 1–6 regulowanych przegródek

Kod Wymiary

2-3610-00 28 cm x 14 cm x 4,5 cm

2-3610-00 
prolatch™ Stowaway®

•	  Średnie pudełko z 2 komorami odpowiadającymi 
wielkością skrzynkom 3600

•	 Kolor: przydymiony
•	 Oryginalna, dwukomorowa konstrukcja 
•	  Osobne zapięcia umożliwiają niezależny dostęp 

do obu poziomów
•	 Możliwość stworzenia od 10 do 30 przegródek
•	 Duża pojemność

Kod Wymiary

4600-00 28 cm x 19 cm x 7 cm

a

•	  Duże pudełko z 2 komorami odpowiadającymi 
wielkością skrzynkom 3700

•	 Kolor: przydymiony
•	 Oryginalna dwukomorowa konstrukcja
•	  Osobne zapięcia umożliwiają niezależny dostęp 

do obu komór
•	 Możliwość stworzenia od 13 do 45 przegródek
•	 Duża pojemność

Kod Wymiary

4700-00 36 cm x 23 cm x 7 cm

a

•	 Tuba trzyczęściowa
•	 Średnica 11,5 cm
•	 Mieści do 8 wędek do 2,1 m
•	 Po złożeniu 119 cm
•	 Łatwa w transporcie

Kod Wymiary

4588 długość max 223 cm

2-3701-00 
thin prolatch™ Stowaway®

2-3630-01 
prolatch™ Stowaway®

4700-00 
guide SerieS™ organizer

4600-00 
guide SerieS™ organizer

4588 
airline 
rod tube
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