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Куфари за инструменти

Ключалки

2

26

Специалните обръщащо-
цилиндрични ключалки са 
снабдени със специален 
механизъм, който позволява 
отваряне само тогава, когато 
куфарът лежи на правилната 
си страна.

Стабилните твърди прегради на 
куфара са устойчиви срещу 
действието на химикали, мазнини и 
влага. Издържащата до 40 кг. 
натоварване рамка осигурява 
здравина и стабилност. 

Материал

Дъно

Разделящите прегради 
предлагат изключителна 
гъвкавост при 
подреждането на 
измервателни уреди и 
малки детайли.  

Сменяемите и стабилни прегради от 
ConPearl® предлагат голяма гъвкавост и 
са лесни за почистване. Голямо 
предимство е и патентованата система 
за захващане на инструментите СР-7 със 
закрепващ ефект. Дори когато куфара е 
обърнат наопаки всичко остава по 
мястото си. Потребителят би могъл 
индивидуално да подреди куфара си. 

Прегради за инструменти

Ергономия

Вградените шарнири 
допринасят за оптимално 
положение на капака. 
Ергономичната дръжка с улеи 
за пръстите лежи удобно в 
ръката, дори при голямо тегло 
на куфара. 
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METRO CHAMPION CHAMPION-ROLLENKOFFER

Куфар за инструменти Metro
На изгодна цена, но въпреки това абсолютно професионален куфар за инструменти с твърди 
страници. Особености: Корпус от ABS-материал, в алуминиева рамка с 2 вградени ключалки, 
натоварване до 15 кг. 2 инструментални прегради с общо 26 инструментални подразделения.
Място за поставяне и захващане на документи - 400 мм широко. Свободно разделяемо дъно с 
разделителни прегради, капакодържачи и шарнири от метал, пластмасови плъзгачи. 
Тегло: 3500 гр 360/475/205 мм 315/430/80/70/150 мм 1 17 0073

Майсторски куфар CHАMPION
Нов професионален куфар с твърд корпус с изключително отношение цена-качество. Широка 
алуминиева рамка за висока стабилност, корпус от екстремно устойчив на удар и падане 
полипропилен. Особено прегледно вътрешно разположение с различни прегради за рационално 
разделяне на обема. 3 инструментални прегради с многобройни подразделения с различен 
размер за сигурно съхранение на ръчни инструменти от всякакъв вид. 3 метални шарнира със 
законтрящ механизъм задържат капака отворен, без допълнителни опори. Комфортна дръжка с 
допълнение от мека гума, 2 надеждни заключващи се ключалки, табелка за име. 

Тегло: 5200 гр 380/485/220 мм 350/470/120/90/210 мм 1 17 0930

Инструментален куфар CHАMPION-DOUBLE с функция за отваряне на 180°
Чрез отварящия се на 180° корпус се постига особено висока стабилност (двете половини лежат в 
стабилно положение). Двете половини на корпуса  са направени от екстремно устойчив на удар 
и падане полипропилен и са свързани чрез 3 метални шарнира с двойна функция (шарнирна 
функция за горната и долна половина) към алуминиевата рамка и се заключват с 4 ключалки. С 
помощта на 4 растерни шарнира двете половини се отварят и затварят прецизно, като остават 
в стабилно положение дори при отворен и пълен куфар. Дръжката с допълнение от мека гума 
спомага за лесното носене. Куфара издържа до 35 кг. и е снабден с 4 инструментални прегради 
с 6 подразделения за инструменти. Дъното на куфара е свободно разделяемо с помощта на прегради, 
така че да се гарантира сигурността на машините и измервателните уреди при транспорт. 

385 /485/245 мм 350/470/115/100/215 мм 1 17 0935

Майсторски куфар CHAMPION – на колелца
Професионален куфар с твърд корпус (като 17 0930) с вградена ролкова система и четворно издърпваща се 
телескопична дръжка за по-голяма мобилност и комфорт. Благодарение на външно разположените на 
корпуса колелца куфара е особено стабилен срещу обръщане. Широка алуминиева рамка за висока 
стабилност, екстремно устойчив на удар и падане полипропиленов корпус, прегледно дъно със различни 
предради за индивидуално разделение, 3 инструментални прегради с многобройни подразделения в 
различен размер за сигурно съхранение на ръчни инструменти от всякакъв вид. 3 метални шарнира 
със законтрящ механизъм и 2 допълнителни подпори държат куфара сигурно отворен. Комфортна 
дръжка с допълнение от мека гума, 2 надеждни заключващи се ключалки, табелка за име. 

375/485/250 мм 350/470/135/90/225 мм 1 17 0932

Майсторски куфар KLASSIK
Професионален куфар с твърд корпус от удароустойчива 3 мм дебела ABS-пластмаса с алуминиева 
рамка. 3 инструментални прегради с много подразделения за инструменти, отделна преграда за 
документи. Дъното на куфара е свободно разделяемо с помощта на прегради, така че да се 
гарантира сигурността на машините и измервателните уреди. 2 ключалки, тегло 4500 гр. 
черен 380/450/210 мм 350/440/105/80/185 мм 1 17 0075

червен 385/450/205 мм 345/435/105/80/185 мм 1 17 0070

CHAMPION- DOUBLE
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Тегло: 6800 гр

Тегло: 6850 гр

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.      Арт.№
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KLASSIK BOMBER MEGA-WHEEL MODULAR

Майсторски куфар BOMBER
Модерен, двустенен куфар с твърди страници от устойчив на удари и сблъсъци полиетилен. Екстремно 
траен, почти неостаряващ материал. Устойчив на ниски и високи температури, както и много химикали. С 
2 инструментални прегради, 2 метални ключалки, преграда за документи, свободно разделяемо дъно 
с прегради. 

Тегло: 5500 гр.              360/475/205 мм 315/430/80/70/150 мм 1 17 0076

Майсторски куфар MEGА-WHEEL
Модерен, двустенен куфар с твърди страници от устойчив на удари и сблъсъци полиетилен. Устойчив 

на ниски и високи температури, както и много химикали. 80 мм дълбоко дъно с разделителни стени 

за свободно разпределение на пространството според индивидуалните нужди, 2 изваждащи се 

инструментални прегради с нововъведените патентирани FLEXIPOUCH-джобове за поставяне на инструменти 

и малки принадлежности. Прегледна двойна преграда за документи, със стабилни капакодържачи от 

метал, 2 големи топкообразни колела (ø 98 мм) за повече стабилност и мобилност. 4 гумени плъзгача 

и отговарящите им кухини на капака правят куфара лесен за поставяне мужду други куфари. 

Телескопичната дръжка е интегрирана в корпуса и не бие на очи, както и не пречи при нормалното 

транспортиране. Дръжката се изтегля във височина до удобните ергономични 115 см. Комфортна 

дръжка с допълнение от мека гума и прибиращи се пружини, 2 надеждни заключващи се ключалки.

410/550/245 мм 370/475/110/75/185 мм 1 17 0074

Майсторски куфар MODULAR
Този куфар с твърд корпус поставя нови измерения в качеството! 

Гъвкавост: 

Патентирана клик система за поставяне и изваждане на инструменталните прегради до желаният брой 

(максимално 6 броя). Долната половина на куфара разполага с нововъведена система за разделяне. 

Разделящите прегради се закопчават, което ги прави неизгубваеми, но си остават подвижни. Едно 

друго революционно решение е захващането към куфара на допълнителните “телескопична система” 

и “тролей, което му позволява да бъде приложен в индивидуалните условия на работа и мобилност.

Дизайн:

Корпус от удароустойчива пластмаса, подсилени със цветни капачки ъгли, 2 инструментални 

прегради с много подразделения, 2 висококачествено хромирани ключалки, хромирана дръжка със 

допълнение от мека гума. 

Други екстри:

3 стабилни подово плъзгащи шарнирни елементи, допълнителна ключалка с числа. Всички подвижни 

части са монтирани с винтове за безпроблемна замяна.

385/490/240 мм 345/465/105/115/220 мм 1 17 1000

Телескопична система за майсторски куфар MODULAR
Стабилна метална рамка с 4 единични изтеглящи се телескопични крака, които закрепват майсторския

куфар MODULAR на една ергономично удобна работна височина между 450 и 730 мм и гарантират 

сигурното му стоене дори при много неравна основа. Системата би могла да се ползва и самостоятелно 

като работна маса. Просто закрепване към долната страна на куфара с помощта на 4 въртящи се лоста 

(подовите плъзгачи), отварящи се и изтеглящи се телескопични крака. Тегло: 2000 гр.

450 x 50 x 350 мм 1 17 1006
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�"Тегло: 8000 гр.

Тегло: 6300 гр. 

Затворен

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.      Арт.№

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.      Арт.№
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Тролеи за майсторски куфар MODULLAR

490 x 260 мм 1 17 1004

Супер майсторски куфар PERFEKT

305/455/100/65/165 мм 1 17 5075

Инструментален куфар като модела 17 5075, с по-голямо вътрешно пространство, без преграда за 

документи. Тегло: 5100 гр. 

червен 400/495/205 мм 355/465/110/75/185 мм 1 17 5076

черен 400/495/205 мм 355/465/110/75/185 мм 1 17 5077

Супер майсторски куфар PERFEKT
Доразвита версия на популярния PERFEKT (Арт.№ 17 5075), вече в „King-Size“ формат с интегрирани 
колелца за по-висока мобилност и комфорт. Дърпането или бутането на куфара е възможно с помощта 
на широката телескопична дръжка до 1050 мм, както и гумираните, лагерувани колела с широко 
разстояние (осигуряване срещу обръщане). Издържаща до 40 кг. алуминиева двойна рамка,
2 ключалки, 2 растерни шарнира с фиксиране за капака, защитни интегрирани подови плъзгачи, 2 устойчиви, 
перящи се инструментални прегради от ConPearl® с патентирана заклемваща система за захващане 
на инструментите от всякакъв вид. Улеснено носене благодарение на ергономичната дръжка с улеи за 
пръстите от еластичен материал.

400/495/240 мм 355/465/110/105/215 мм 1 17 5078

Куфар за инструменти JUMBO

415/500/355 мм 390/465/195/140/335 мм 1 17 0072

черен 415/500/360 мм 385/465/195/145/340 мм 1 17 0071

PERFEKT-

Rollenkoffer

JUMBOPERFEKT
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Това допълнително оборудване се грижи за мобилността и ергономията. Тежките товари се 
придвижват много лесно. 2 стабилни колела, алуминиева телескопична дръжка с две избираеми 
дължини (800 и 1100 мм). Просто закрепване към долната страна на куфара (подовите 
плъзгачи). Може да се ползва и като самостоятелна транспортна количка за товари до 30 кг.
Тегло: 1600 гр.

затворен

Стабилен, масивен куфар с твърди страници и модерна форма с 3 инструментални прегради = 
4 лайсни за поставяне на инструменти и една преграда за документи. Дъно с разделителни 
прегради за сигурно съхранение на измервателни уреди и малки елементи.
Ключът:
Нови инструментални прегради със сензационен заклемваш ефект. Малките и големи 
инструменти се поставят и стоят сигурно по местата си, без да се спазва някакъв определен 
принцип на подреждане, дори при транспорт или когато куфара е обърнат наопаки.

355/485/180 ммТегло: 4900 гр.

Тегло: 6600 гр. 

Изключително обемен инструментален куфарr, удобен за едновременното транспортиране на 
инструменти, електрически машини и градивни елементи. Изграден от неостаряваща, 
удароустойчива  HDPE-пластмаса, занитен към особено стабилна алуминиева рамка, лесен и 
комфортен транспорт с помощта на изтеглящата се на 2 степени телескопична дръжка и големи 
колелца с лагери, 2 инструментални прегради на клик-система с нововъведени патентовани 
Flexipouch джобчета, 1 преграда за документи, 2 изваждащи се малки пластмасови кутии -
за малки части, 2 стабилни ключалки, 2 затварящи се дръжки за хоризонтален или вертикален 
транспорт 4 гумирани подови плъзгача. 
Тегло: 8000 гр.

червен

Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#   бр./оп.      Арт.№

Изпълнение Външен размери a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.      Арт.№
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Куфар за инструменти DELUXE
Елегантен алуминиев куфар за високо-технологични инсталации и ремонт, студено формовани страници от 
масивен анодизиран алуминии. Долна половина с щанцован на кубчета дунапрен за сигурен транспорт на 
чувствителни градивни елементи или апарати като лаптопи, измервателни уреди, плочи и др. Двойна 
алуминиева рамка за висока стабилност и предпазване от осукване, 2 инструментални прегради с много 
джобчета за инструменти, отделна чанта за документи, 2 хромирани дизайнерски ключалки, допълнителна 
ключалка с числа, ергономична Softgrip дръжка. 

375/485/195 мм 355/470/100/75/175 мм 1 17 3200

Куфар Explorer

220/180/105 мм 125/190/65/20/85 мм 1 17 0082

без дунапренена стелка 220/245/120 мм 160/220/75/20/95 мм 1 17 0084

без дунапренена стелка 305/360/195 мм 240/330/100/70/170 мм 1 17 0085

без дунапренена стелка 335/410/210 мм 270/375/130/45/175 мм 1 17 0086

без дунапренена стелка 440/515/230 мм 365/475/155/50/205 мм 1 17 0088

С използването на дунапренена стелка в дъното или капака на куфара той може да се 

напасне на индивидуалните ни потребности. 

с дунапренена стелка 220/180/105 мм 125/190/65/20/85 мм 1 17 0182

с дунапренена стелка 220/245/120 мм 160/220/75/20/95 мм 1 17 0184

с дунапренена стелка 305/360/195 мм 240/330/100/70/170 мм 1 17 0185

с дунапренена стелка 335/410/210 мм 270/375/130/45/175 мм 1 17 0186

с дунапренена стелка 441/515/230 мм 365/475/155/50/205 мм 1 17 0188

Мултитранспортна кутия
От екстремно устойчив полипропилен, водоотблъскващ, ударо-,студено- и топло- устойчив, с 

транспортни колелца и потъващи дръжки. С две лежащи вътре кутии и допълнителнително разделяне 

за прегледно съхранение на инструмента. Доставя се с ръкохватки за носене. Може да се заключва с 

допълнителен катинар. Табелката с името може да бъде сменена само при отворено състояние. 

Възможно транспортиране с два колана за носене или един улей. Тролей функция с помощта на 

странично разположената дръжка и двете транспортни колела. Малкото му тегло и възможността да 

се подрежда в колона го правят универсално приложим при всякакви поводи.

460/805/355 мм�< 410/780/280/50/330 мм 1 17 0194

DELUXE Explorer Multitransportbox
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Тегло: 6000 гр.

Разработеният някога за армията куфар е особено подходящ за редовна употреба в тежкото ежедневие. Той 
пази съдържанието си от вода и прах, а също така е и херметически затворен, устойчив на киселини и 
налягане, удароустойчив и почти неразрушим. Киселинно устойчивите винтове в шарнирите и областта на 
ключалките, както и гуменото уплътнение на корпуса му осигуряват перфектна защита, отговаряща на IP 67 
нормите. В областта на ключалките куфара може да бъде осигурен с един допълнителен катинар. 
Пластмасовите опори на куфара повишават стабилността му при поставяне. За изравняване на налягането 
куфара е снабден с ръчен винтил. Табелката с името може да бъде сменена само при отворено състояние.
Екстремно широката и стабилна дръжка с добра ергономия увеличава комфорта при носене.
Други размери и цветове се доставят по поръчка.

без дунапренена стелка

ново
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Тегло: 6300 гр.
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Изпълнение Външен размер a/b/c Вътр.размер a/b/c/c1/c2/c#    бр./оп.      Арт.№


