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Podłogi dla wymagających

Modułowy system do przechowywania

proste rozwiązania są najlepsze

systematyka ład porządek
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● listwy ścienne poziome i pionowe ● haki  ● kosze ● 
regały ● stół ● stojaki na koła ●

● płytki podłogowe  ● najazdy przyścienne ● najazdy 
wolnostojące ● środki chemiczne do impregnowania ●

● listwy ścienne poziome i pionowe  ● haki  ● kosze  ● 
regały ● kosze stałe i przesuwne ● kosze na buty kosze 
na piłki ●

● modułowe meble ● szafki wiszące z półkami ●
narzędziowe panele perforowane ●

● wózko - taczka ● wózek transportowy ● wózki trans-
portowe skadane ●

● skrzynie z pokrywami zatrzaskowymi ● skrzynie z 
pokrywami nakładanymi ●

Kenovo Black

System podłóg Fortelock

Kenovo White

Meble garażowo-warsztatowe

Wózki transportowe Pojemniki do przechowywania

Systen Kenovo jest produktem uniwersalnym, bardzo 
łatwym w montażu, idealnym dla klientów poszukujących 
możliwości zaoszczędzenia miejsca w pomieszczeniach ta-
kich jak garaże, domki narzędziowe, pralnie, spiżarnie. 

System jest modułowy, W każdym momencie można go 
dowolnie przebudować według własnych potrzeb. 

Uchwyty oraz regały posiadają technologię szybkiego 
montażu oraz demontażu, dzięki czemu może zostać prze-
niesiony do innej lokalizacji w przyszłości. 

Dodatkowym atutem jest jego wysoka jakość wykonania 
oraz powłoka elastomerowa, którą pokryte są haki na któ-
rych zawieszamy przedmioty. 

System Kenovo posiada dwie grupy produktowe, czarną 
oraz białą, która jest najnowszą odpowiedzią na potrzeby 
konsumentów.

System Fortelock jest systemem nowoczesnych podłóg 
przeznaczonym do powierzchni zarówno nowo utworzo-
nych jak i tych już wykonanych. 
Płytki modułowe można ułożyć  w dowolny wzór co sprawi 
iż  wnętrze stanie się nietuzinkowe a przy tym bardzo wy-
trzymałe na wszelkie zabrudzenia oraz środki chemiczne. 
Zaletą jest oddychalność, szybki montaż i estetyka. 
Fortelock to system podłóg dla odbiorców, którzy wymagają 
czegoś więcej. . . 

System mebli garażowo warsztatowych. Od jak dawna 
myślą Państwo o zaprowadzeniu porządku we własnym 
warsztacie? Czy nie brakuje Państwu odpowiedniego zorga-
nizowania miejsca do pracy pozwalającego na komfortowe 
wykonanie  zaplanowanych zadań? Czy nie wykonalibyście 
Państwo pracy chętniej w warsztacie zaplanowanym z my-
ślą o zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu funkcjo-
nalności i ergonomii? System warsztatowy firmy wolfcraft 
uwzględnia wszystkie powyższe czynniki. 

Kenovo Fortelock

Wolfcraft

Spis treści

Wszystko dla garażu
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Listwa pozioma do montażu na ścianie, służąca do zawieszenia 
wszelkich akcesoriów potrzebnych do przechowywania przedmio-
tów użytku codziennego takich jak: miotła, mop, łopata itp. 

Wytrzymałość do 300kg/m2 Listwa pozioma  K1
Dane techniczne:
• długość 1220 mm
• malowana proszko-

wo wewnątrz
• pokrywa DuraTrax
•  300 kg/m2

• możliwe mycie 
ciśnieniowe

Dane techniczne:

Blok mały służący do zawieszenia np. ubrania, kasku rowero-
wego itp. 

• montowany na ścianie
• zintegrowany z hakiem pojedynczym
• do zintegrowania z hakiem pojedyn-

czym K3

Blok montażowy mały K2 

Dane techniczne:

Hak aluminiowy służący do zawieszenia np. kasku rowerowego, 
torby na zakupy, kurtki itp. 

• wykonany z aluminium
• obciążenie do 25 kg
• szybki montaż

Hak pojedynczy K3

Kenovo Black

cena: 55 zł

cena: 7 zł

cena: 17 zł
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Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Hak pionowy do zawieszenia na listwie poziomej K1. Doskona-
le nadaje się do przechowywania np. fotelika dziecięcego. 

Doskonale nadaje się do przechowywania np. narzędzi ogrodowych 
w pomieszczeniach gospodarczych, domkach ogrodowych oraz ga-
rażach. 

Doskonale nadaje się do przechowywania np. hulajnogi oraz 
cięższych przedmiotów jak np. młotek, siekiera. 

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• elastonowa otulina zapo-

biegająca zarysowaniom

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

• wytrzymałość do 40 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

Dane techniczne:

Hak pojedynczy do zawieszenia na listwie poziomej K1. 
Doskonale nadaje się do przechowywania np. przewodów 
zapłonowych czy rowerka dziecięcego. 

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

Hak prosty poziomy K4

Hak pionowy K5

Hak poziomy podwójny K6 

Hak pionowy podwójny duży K7

cena: 21 zł

cena: 23 zł

cena: 37 zł

cena: 21 zł

Kenovo Black
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Dane techniczne:

Dane techniczne:

Idealny do przechowywania nart, drabin, łopat, grabi. Boczna 
blokada pozwala na łatwe i szybkie przesuwanie haka po 
listwie. 

Doskonały do przechowywania dużych drabin oraz ciężkich 
elementów wyposażenia, poziomo lub pionowo. Boczna bloka-
da pozwala na łatwe i szybkie przesuwanie haka po listwie. 

• długość: 27 cm
• wytrzymałość do 40 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom
• szybki montaż/demontaż

• długość: 27 cm
• wytrzymałość do 40 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom
• szybki montaż/demontaż

Hak poziomy 
podwójny otwarty K9 

Hak poziomy 
podwójny zamknięty K10 

Dane techniczne:

Hak pionowy do zawieszenia na listwie poziomej K1. Doskonale 
nadaje się do przechowywania karchera (myjki), węży ogrodo-
wych, koszy stojących.  

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

Hak pionowy 
podwójny mały K8

cena: 47 zł

cena: 42 zł

cena: 51 zł

Kenovo Black
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Hak pionowy  
potrójny uchylny  K13

Hak pionowy  
podwójny uchylny K12 

Hak pionowy  
pojedynczy uchylny K11 
Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Służy do pionowego przechowywania mopa, miotły. 

Dzięki hakom usytuowanym obok siebie zaoszczędzisz miejsce 
i uzyskasz efekt wizualny. 

Służy do przechowywania 3 niezbędnych przedmiotów w go-
spodarstwie domowym: miotły, mopa i odśnieżacza. 

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

Kenovo Black

cena: 35 zł

cena: 52 zł

cena: 93 zł
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Dane techniczne:

Hak rowerowy do montażu pionowego zintegrowany z listwą 
poziomą K1. 

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom
• do zintegrowania z blokiem 

montażowym dużym

Hak rowerowy 
pionowy K14

Blok duży zintegrowany z hakiem rowerowym pionowym. 
Boczna blokada pozwala na szybkie przesuwanie haka po 
listwie i zmianę miejsca lokalizacji roweru

Hak służący do montażu rowerów ultra lekkich, np. kompozytowych. 

Dane techniczne:
• montowany na ścianie
• zintegrowany z hakiem 

rowerowym pionowym

Blok montażowy duży K15

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• elastomer oraz pas zapobiegający 

zarysowaniom
• do zawieszenia roweru za koło 

pionowo
• ruchomy na boki

Hak rowerowy pionowy ultra K16 
Dane techniczne:

Kenovo Black

cena: 48 zł

cena: 9 zł

cena: 59 zł
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Dane techniczne:

Ruchomy hak rowerowy do zawieszenia roweru za ramę. 

• wytrzymałość do 30 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom
• składany w poziomie

Hak rowerowy poziomy  K17

Doskonale sprawdza się przy przechowywaniu boxów 
samochodowych, kajaków lub desek surfi ngowych. 

Dane techniczne:
• wytrzymałość do 80 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

przeciw zarysowaniom
• 2 sztuki w komplecie

Hak poziomy 
z ramieniem K21

Kenovo Black

cena: 58 zł

cena: 179 zł



9

Dane techniczne:

Służy do przechowywania podkaszarki, różnego rodzaju 
maszyn elektrycznych. 

• wytrzymałość do 40 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

Hak poziomy podwójny K18 

Hak poziomy podwójny 
ryfl owany K20
Dane techniczne:

Doskonale sprawdza się przy przechowywaniu wędek oraz 
wioseł, kijków narciarskich. 

• wytrzymałość do 40 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca zarysowaniom
• w komplecie 2 sztuki

Dane techniczne:

Służy do przechowywania węży ogrodowych, kabli oraz cięż-
kich elementów wyposażenia garażowego. 

• wytrzymałość do 40 kg
• malowany proszkowo
• otulina zapobiegająca 

zarysowaniom

Hak poziomy zamknięty K19 

Kenovo Black

cena: 59 zł

cena: 61 zł

cena: 45 zł
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Dane techniczne:

Dzięki systemowi elastycznych gum bardzo łatwo mo-
żemy wyciągnąć oraz ponownie włożyć piłki, również te 
z dołu. 

• wytrzymałość do 40 kg
• wykonany ze stali
• malowany proszkowo

Kosz do przechowywania piłek K22

Dane techniczne:
• wytrzymałość do 40 kg
• wykonany z aluminium
• malowany proszkowo

Dane techniczne:
• wytrzymałość do  25 kg
• wykonany ze stali 
• specjalna gąbka chroniąca 

sprzęt przed zarysowa-
niami

Dane techniczne:
• wytrzymałość do 30 kg
• wykonany ze stali
• szybki montaż i demontaż

Uchwyt poziomy na jedną piłkę K23

Uchwyt rakiety K25

Półka na buty K26

Doskonale sprawdza się przy przechowywaniu ulubionej 
piłki. 

Doskonale służy do przechowywania rakiet tenisowych, 
rakiet do gry w squasha oraz piłek tenisowych. 

Doskonale sprawdza się przy przechowywa-
niu butów sportowych, pochylona pod kątem 
30°.

Kenovo Black

cena: 135 zł

cena: 70 zł

cena: 68 zł

cena: 48 zł
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Dane techniczne:

Stojak do przechowywania pełnych kół z regulacją oraz syste-
mem szybkiej zmiany lokalizacji w garażu. 

• wytrzymałość do 200 kg
• stojak stalowy
• malowany proszkowo
• regulowana szerokość od 

800 do 1300 mm.

Stojak na koła K27

Dane techniczne:

Hak do zawieszania koła przylegającego do ściany z systemem 
szybkiego odpinania koła. 

• wytrzymałość do 50 kg
• uchwyt malowany prosz-

kowo
• regulowany na pasku 

Hak na koło K28

regulowany

Kenovo Black

cena: 450 zł

cena: 45 zł
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Dane techniczne:
Stół, który nie zajmuje miejsca w momencie, gdy 
nie jest używany - tak najprościej można opisać 
ten produkt. Solidny, drewniany stół montowany 
na listwie. Zapewnia powierzchnię  do wykonania 
drobnych prac czy pakowania przedmiotów.

Stół ten jest odpowiedzą na wymagania klientów 
odnośnie kompaktowości i praktyczności. Świet-
nie nadaje się do majsterkowania, a gdy już prace 
dobiegną końca można go bezproblemowo złożyć, 
tym samym oszczędzając pokaźną ilość miejsca.
PS. Idealnie nadaje się również do kawalerki;)

Łatwy w montażu stół składany ścienny mocowa-
ny na listwie z pokrywą.

• wymiary: 1200 mm x 600 mm
• montaż na szynie z pokrywą
• drewno sosnowe 
• komplet zawiera:
• funkcja blokady
• system szybkiego składania
• wykonany ze stali
• malowany proszkowo

Stół składany K29

Dane techniczne:
• namagnesowana listwa 
• długość 600 mm

Listwa magnetyczna 
na narzędzia K30

Proste rozwiązania są najlepsze.

Doskonale sprawdza się do przechowywania narzędzi. 

Kenovo Black

cena: 45 zł

cena: 599 zł
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Dane techniczne:

Kosz głęboki służący do 
przechowywania płynów oraz 
narzędzi

Kosz głęboki służący do przechowywania piłek tenisowych. 

Doskonale sprawdza się zamontowany pod regałem, 

• wytrzymałość do 30 kg
• szybki montaż i demontaż
• malowany proszkowo
• wykonany ze stali emalio-

wanej

Kosz duży  K31

Dane techniczne:

Dane techniczne:

• wytrzymałość do 30 kg
• szybki montaż i demontaż
• malowany proszkowo
• wykonany ze stali emalio-

wanej

• wytrzymałość do 30 kg
• szybki montaż i demontaż
• malowany proszkowo
• wykonany ze stali emalio-

wanej

Kosz mały K32 

Kosz teleskopowy  
K33

Kenovo Black

cena: 108 zł

cena: 78 zł

cena: 279 zł



14

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

• maksymalne obciążenie jednego 
rusztu: 20 kg

• regulowane wysokości półek
• szybki montaż i demontaż 
• możliwość rozbudowywania
• wymiary: 650 x 400 x 1200 mm
• malowany proszkowo

• maksymalne obciążenie jednego 
rusztu: 20 kg

• regulowane wysokości półek
• szybki montaż i demontaż 
• możliwość rozbudowywana
• wymiary: 1200 x 400 x 772 mm
• malowany proszkowo

• maksymalne obciążenie jednego 
rusztu: 20 kg

• regulowane wysokości półek
• szybki montaż i demontaż 
• możliwość rozbudowywania
• wymiary: 1200 x 400 x 1220 mm
• malowany proszkowo

Regał z trzema
 półkami K34  

Regał podwójny
 z dwiema półkami K35

Regał potrójny
 z dwiema półkami K36

Doskonale współgra ze skrzyniami fi rmy UTZ.

Doskonale współgra ze skrzyniami fi rmy UTZ.

Doskonale współgra ze skrzyniami fi rmy UTZ.

Kenovo Black

cena: 350 zł

cena: 365 zł

cena: 485 zł
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Dane techniczne:Dane techniczne:

Dane techniczne:

• wykonane ze stali
• system szybkiego 

montażu i demontażu
• malowana proszkowo
• 2 długości: 405 i 325 

mm

• wykonana ze stali
• system szybkiego 

montażu i demontażu
• malowana proszkowo
• 3 długości 772, 1220 

i 1796 mm

• wykonany ze stali
• system szybkiego 

montażu i demon-
tażu

• malowane prosz-
kowo

• 4 szerokości: 666, 
916, 1216, 1841. mm

• Dwie głębokości 
300 i 380

Ramię boczne K38Listwa pionowa K37

Ruszt regału K39
Istnieje możliwość 
zaprojektowania 
dowolnej prze-
strzeni i wypeł-
nienia jej regałami 
wiszącymi, co 
powoduje dużą 
oszczędność 
zagospodarowanej 
powierzchni. 

Kenovo Black
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