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NEJPRODÁVANĚJŠÍ
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PLASTOVÉ A KOŽENÉ KUFRY NA NÁŘADÍ

Provedení Hmotnost Vnější rozměry Š/H/V Vnitřní rozměry Š/H/V1/V2/V Bal. Obj. č. CIMCO

KUFRY NA NÁŘADÍ BEZ VYBAVENÍ

KUFR NA NÁŘADÍ CHAMPION

Profesionální kufr s pevnou skořepinou se širokým hliníkovým rámem pro vysokou stabilitu, skořepiny kufru 
z mimořádně nárazuvzdorného polypropylenu odolného proti pádu, zvláště prostorná spodní skořepina 
s různými lištami pro smysluplné rozdělení do malých přihrádek, 3 plata na nářadí s mnoha kapsami 
v různých velikosti pro bezpečné uložení ručního nářadí všeho druhu, 3 kovové panty s aretací mechanismu 
udrží tento kufr řádně otevřený bez dalších výztuh, komfortní držadlo s měkkou gumovou vložkou, 2 pevné 
uzamykatelné západkové zámky, jmenovka.

• Skořepina kufru a patky jsou vylisovány jako jeden kus.

• 3 plata na nářadí s 33 kapsami a 11 elastickými pásky.

• Velký úložný prostor.

• Možnost individuálního označení.

• Rukojeť s měkkou pryžovou vložkou.

• Žebrovaná struktura skořepiny pro lepší oporu.

KUFR NA NÁŘADÍ CHAMPION S KOLEČKY

Profesionální kufr s pevnou skořepinou, podobný jako obj. č. CIMCO 17 0930, s integrovaným systémem 
koleček pro vysokou mobilitu a pohodlí. Díky mimořádně širokým kolečkům na vnější skořepině je kufr 
zvláště stabilní. 

• Teleskopický systém se 2 nastaveními výšky.

• 3 plata na nářadí s 36 kapsami a 12 elastickými pásky.

• Funkce vozíku je hladce integrovaná do skořepiny kufru.

• Kolečka s hladkým chodem s velkou osovou vzdáleností pro stabilní funkci.

Prázdný kufr 5 200 g 478/410/219 mm 465/352/70/145/215 mm 1 17 0930

Prázdný kufr 6 850 g 478/410/253 mm 465/352/215/40/255 mm 1 17 0932

NEJPRODÁVANĚJŠÍKUFR NA NÁŘADÍ ECO

Profesionální kufr s pevnou skořepinou se širokým hliníkovým rámem pro vysokou stabilitu, skořepiny kufru 
z mimořádně nárazuvzdorného polypropylenu odolného proti pádu, zvláště prostorná spodní skořepina 
s různými lištami pro smysluplné rozdělení do malých přihrádek, 2 plata na nářadí s mnoha kapsami 
v různých velikosti pro bezpečné uložení ručního nářadí všeho druhu, 3 plastové panty s aretací mechanismu 
udrží tento kufr řádně otevřený bez dalších výztuh, komfortní držadlo s měkkou gumovou vložkou, 2 pevné 
uzamykatelné západkové zámky.

• Skořepina kufru a patky jsou vylisovány jako jeden kus.

• 2 plata na nářadí s 26 kapsami a 16 elastickými pásky.

• Velký úložný prostor.

• Možnost individuálního označení.

• Rukojeť s měkkou pryžovou vložkou.

• Žebrovaná struktura skořepiny pro lepší oporu.

Prázdný kufr 4 000 g 340/440/190 mm 1 17 0938




