
KUFRY 
PRO ŘEMESLNÍKY 
NAVAHO
praktické, robustní a poctivě zpracované 

KUFRY NAVAHO - skvělá adresa pro Vaše nářadí
 vynikající kvalita materiálu i celkového zpracování
 pro profesionální používání v praxi - řemeslo, údržba, montáž, servis

nožičky pro lepší stabilitu bezpečný kovový zámek pohodlná, široká rukojeť variabilní rozdělení dna kufru 
hliníkovými přepážkami

ZEPELIN

TORR

RANKIN



KUFRY NA NÁŘADÍ

 prodejní bestseller, univerzální použití, 
 možnost výběru ze tří typů vnitřní výbavy
 ABS plast, robustní hliníkový rám 

 pro optimální stabilitu kufru
 dva zaklapávací zámky a dále zámek 

 s číselným kódovníkem
 dno kufru s přestavitelnými rozdělovníky 

 prostoru

ZEPELIN

TECHNICKÉ PARAMETRY

vnitřní rozměry 460 x 355 x 170 mm

vnější rozměry 495 x 415 x 195 mm

hmotnost 4,6 kg

objem 27,8 l

max. hmotnost vnitřní výbavy 25 kg

ZEPELIN 
plata s kapsami na nářadí

 1x vyjímatelné plato s 22 kapsami 
 na nářadí, 1x vyjímatelné krycí plato
 s 15 kapsami na nářadí
 

ZEPELIN 
plata s poutky na nářadí

 1x vyjímatelné plato s elastickými
 poutky na nářadí na obou stranách
 plata,  1x vyjímatelné krycí plato 
 s elastickými poutky na nářadí

ZEPELIN 
plata s moduly na nářadí

 1x vyjímatelné plato se třemi moduly 
 na nářadí o max. pr. 21 mm na obou
 stranách plata, 1x vyjímatelné krycí
 plato se třemi moduly na nářadí o max.
 pr. 28 mm na jedné straně plata
 

Obj. č. 350 778 Obj. č. 350 777 Obj. č. 350 797

TYPY VNITŘNÍCH VÝBAV:

Přestavitelné rozdělovníky dna kufru

Dno kufrů NAVAHO je připraveno k individuálnímu rozdělení prostoru 
dle potřeb zákazníka. Ať již potřebujete zcela prázdný prostor nebo 
rozdělení na malé přihrádky, systém přestavitelných rozdělovníků 
s koncovkami je připraven vašim potřebám vyhovět. 

Součástí dodávky každého kufru jsou tři rozdělovníky a osm koncovek,  
které můžete snadno pomocí ruční pilky upravit na požadovanou  
velikost. Řeznou plošku rozdělovníku opatříte koncovkou a délkově 
upravený rozdělovník zasunete do připravených drážek dle vašeho 
požadavku.



KUFRY NA NÁŘADÍ

 velkoobjemový kufr s volitelnou vnitřní 
 výbavou a elegantním designem
 ABS plast, robustní hliníkový rám 

 pro optimální stabilitu kufru
 spodní strana korpusu s lisovanými nožkami

 zabraňuje poškrábání plochy kufru při jeho
 odložení
 dva zaklapávací zámky a dále zámek 

 s číselným kódovníkem
 dno kufru s přestavitelnými rozdělovníky

 prostoru

TORR

TECHNICKÉ PARAMETRY

vnitřní rozměry  470 x 370 x 190 mm

vnější rozměry 500 x 425 x 210 mm

hmotnost 4,8 kg

objem 33 l

max. hmotnost vnitřní výbavy 30 kg

TORR 
plata s kapsami na nářadí

 1x vyjímatelné plato s 22 kapsami 
 na nářadí, 1x vyjímatelné krycí plato
 s 15 kapsami na nářadí
 

TORR 
plata s poutky na nářadí

 1x vyjímatelné plato s elastickými
 poutky na nářadí na obou stranách
 plata,  1x vyjímatelné krycí plato 
 s elastickými poutky na nářadí

TORR 
plata s moduly na nářadí

 1x vyjímatelné plato se třemi moduly 
 na nářadí o max. pr. 21 mm na obou
 stranách plata, 1x vyjímatelné krycí
 plato se třemi moduly na nářadí o max.
 pr. 28 mm na jedné straně plata
 

Obj. č. 350 806 Obj. č. 350 800 Obj. č. 350 812

Individuální přizpůsobení kufrů požadavkům zákazníka:

 Ražba do korpusu kufru
 Logotypová nálepka
 Potisk kontur nářadí na plato kufru
 Pěnové moduly s přesnými výřezy pro uložený materiál
 Barva kufrů dle vzorníku PANTONE

DOSTUPNÉ NÁHRADNÍ DÍLY:
 zaklapávací zámky vč. klíče    číselný kódovník    kolečka    výsuvná rukojeť    madlo / rukojeť 

pouze o vybraných typů kufrů

TYPY VNITŘNÍCH VÝBAV:



KUFRY NA NÁŘADÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

vnitřní rozměry  485 x 375 x 200 mm

vnější rozměry 515 x 440 x 255 mm 

hmotnost 6,6 kg

objem  36,4 l

max. hmotnost vnitřní výbavy 30 kg

RANKIN

 velkoobjemový kufr s volitelnou vnitřní výbavou 
 pojízdný kufr s in-line kolečky a výsuvnou rukojetí
 snadný transport materiálu na místo určení
 ABS plast, robustní hliníkový rám pro optimální

 stabilitu kufru
 dva zaklapávací zámky a dále zámek s číselným   

 kódovníkem
 dno kufru s přestavitelnými rozdělovníky prostoru
 tři volitelné typy výbavy – kapsy, elastická poutka  

 nebo moduly na nářadí

RANKIN 
plata s kapsami na nářadí

 1x vyjímatelné plato s 23 kapsami 
 na nářadí, 1x vyjímatelné krycí plato 
 s 15 kapsami na nářadí

RANKIN 
plata s poutky na nářadí

 1x vyjímatelné plato s elastickými 
 poutky na nářadí na obou stranách 
 plata, 1x vyjímatelné krycí plato 
 s elastickými poutky na nářadí

RANKIN 
plata s moduly na nářadí

 1x vyjímatelné plato se třemi moduly  
 na nářadí o max. pr. 18 mm na obou  
 stranách plata, 1x vyjímatelné krycí plato  
 se třemi moduly na nářadí o max. pr.  
 21 mm na jedné straně plata

Obj. č. 355 880 Obj. č. 399 612 Obj. č. 399 613

Kufry NAVAHO zakoupíte u Vašeho prodejce:

TYPY VNITŘNÍCH VÝBAV:


