Geanta textila cu roti pentru scule
1113

Volum

25L

(628163)

maner telescopic
material: poliester

2 manere solide cu captuseala
lungime: 460 mm
latime: 270 mm
inaltime: 400 mm
inaltime cu maner extins: 1050 mm

fermoar mare pentru acces facil

4 buzunare interioare
si bucle elastice pentru scule

8 buzunare exterioare
(din care 3 cu fermoar)

intarituri si picioare ABS

greutate: 4525 g
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despartitor interior cu dublu 40 buzunare
si fixare velcro
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Versatila: su poate utiliza pentru o mare varietate de truse de scule: electricieni, instalatori, mecanici,
de mentenanta generala etc.

Se livreaza fara scule

Geanta textila pentru scule
1112

Volum

28L

(628162)
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lungime: 510 mm
latime: 280 mm
inaltime: 310 mm

centura de umar detasabile,
cu intaritura din cauciuc glisanta
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6 buzunare interioare pentru
depozitare scule

material: poliester

fermoar mare pentru acces facil
2 manere solide
10 buzunare exterioare
pentru o mai buna
organizare a sculelor

2 buzunare scule exterioare cu fixare Velcro

Versatila: su poate utiliza pentru o mare varietate de truse de scule:
electricieni, instalatori, mecanici, de mentenanta generala etc.

Geanta textila pentru scule Geanta textila pentru scule Geanta textila pentru scule
909/1
909/3
909/2
(900635)

(900637)

(900636)

®
                  

• aceasta geanta de scule este conceputa pentru a
proteja uneltele

• realizata din nylon Heavy-Duty
• constructie robusta, rezistenta la uzura
• 8 buzunare exterioare, 3 cu capac cu velcro
• 8 buzunare interioare
• este la fel de rezistenta ca o cutie de scule, dar are

greutate mica si este usor de transportat
• 5 suporturi din plastic impermeabil pentru protectie
impotriva umezelii si murdariei

• curea de umar ajustabila
• curea de umar si maner captusite pentru confort sporit
• tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite

acesul facil la continutul gentii
• dimensiuni (L x l x h): 510x320x275 mm

®

®
                  

• mica, usoara si robusta, cu fermoar pentru siguranta
• realizata din nylon Heavy-Duty
• constructie robusta, rezistenta la uzura
• 6 buzunare mari cu velcro
• 6 buzunare mari in interior
• 12 buzunare mici in interior
• 1 despartitor central in interior
• deschiderea foarte larga asigura acces usor la toate

sculele
• curea de umar ajustabila
• maner captusit pentru confort sporit
• tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite
acesul facil la continutul gentii

                  

• suficient de lunga pentru transportarea panzelor de
bomfaier si a nivelelor, avand spatiu si buzunare si
pentru alte scule

• realizata din nylon Heavy-Duty
• constructie robusta, rezistenta la uzura
• 14 buzunare exterioare, 4 din plasa
• 8 buzunare interioare
• curea de umar ajustabila
• maner captusit pentru confort sporit
• tija metalica pe toata lungimea deschiderii ce permite

acesul facil la continutul gentii
• dimensiuni (L x l x h): 460x250x270 mm

• dimensiuni (L x l x h): 380x200x250 mm

Se livreaza fara scule

