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CO JE QUESTSYSTEM? 
Questsystem je řada modulárních 
organizérů určených k oddělení a 
skladování předmětů používaných 
každý den v garáži, dílně nebo doma, 
kdekoli je potřebujete. Dokonalý 
přehled díky průhledným zásobníkům. 

KDYKOLIV JE POTŘEBUJETE… 
Díky speciálnímu tvaru držáku je lze 
snadno kombinovat a vytvořit tak 
organizér jakékoli velikosti a tvaru. 
Způsob montáže umožňuje jejich 
umístění na stěny i sloupy. 

VŽDY PO RUCE… 
Součástí systému Questsystem jsou 
také přenosné organizéry, které 
umožňují přepravu zásobníků 
vyjmutých z nástěnného stojanu, aniž 
by bylo nutné přesouvat uložené 
předměty. 

 

QUESTSYTEM Q2 – organizéry ve velikosti Q2 byly navrženy pro ukládání drobných předmětů, které je vzhledem k jejich 
velikosti nebo charakteru velmi obtížné uspořádat. Rozměr 124x80x65mm 

 
QUESTSYTEM Q2 LONG – stejný průměr jako Q2, ale 
dvojnásobná výška. Určeno pro rozměrnější 
předměty, delší šrouby, vruty a podobně…  
Rozměr: 241x80x65mm 
 
QUESTSYTEM Q4 – shodný s organizérem Q2, ale 
mnohem větší. Zásobníky jsou širší i vyšší. Určeno pro 
velké předměty 
Rozměr: 186x120x100mm 
 
Veškeré nástěnné organizéry QUESTSYSTEM jsou 
díky své konstrukci použitelné i na méně přístupných 
místech. Lze je namontovat na stěny, sloupy, dveře 
skříněk… 
 

Barevné varianty nástěnných organizérů Q2, Q2 LONG a Q4 
 

 
 

Vyrobeno z Polypropylenu (PP) odolného vůči mechanickému 
poškození, olejům a rozpouštědlům. 

Popisovací štítky na zásobníky jsou součástí dodávky. 

 
Nástěnné organizéry lze zakoupit také v provedení MOBILE – tyto organizéry mají dodatečnou ochranu proti vyjmutí a 
vypadnutí zásobníku. Lze je tak používat v karavanech, obytných vozidlech, lodích a servisních vozidlech.  
 

 

 

 

 
 

Konstrukce organizéru umožňuje nekonečné spojování a vytváření stěn i velkých rozměrů. 
Na 20 organizéru postačují 4 montážní šrouby. Je nutné přišroubovat každý čtvrtý vodorovně a každý pátý svisle. 



 
 
 
Přenosné organizéry 
QUESTSYSTEM 
 
Přenosný organizér se 
zásobníky Q2 – vyrábí se 
ve třech velikostech: 
8,16 nebo 24 zásobníků.  
 
Přenosný organizér se 
zásobníky Q2 LONG – 
vyrábí se ve čtyřech 
velikostech:  
*8 long zásobníků, 
*4+4 long zásobníky,  
*8+8 long zásobníků 
*16+4 long zásobníky 
 
Přenosné organizéry 
dodáváme ve třech 
barvách: 
oranžová, modrá a zelená 

 

 

 
 

 
Zásobníky organizérů QUESTSYSTEM 

lze díky své konstrukci snadno 
přemisťovat mezi nástěnným a 

přenosným organizérem vč. jejich 
obsahu. 

Zásobníky jsou plně kompatibilní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Náhradní zásobníky 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Home&Hobby, spol. s r.o. 
Velká Buková 101 

270 23 Velká Buková 

 
Tel.: +420 737 663 114 

info@homeandhobby.cz 
http://www.questsystem.cz 
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