Konstantin Schmidt,
manager prodeje

Pro všechny, kteří chtějí
překonávat hranice i v práci.
Kufry ZARGES – dokonalá prezentace elegance a robustnosti

Tak legendární. Tak elegantní.
Nové kufry ZARGES.
Chcete udělat dokonalý dojem ve své profesi. I ve svém
volném čase jste tvrďáci. Jdete ke svým limitům a stále je
posouváte. A hledáte reprezentativní kufr na všechno, co je
pro Vás důležité a cenné.
Svou legendární hliníkovou konstrukcí kufru napsala firma
ZARGES dějiny – robustní, univerzální a pro nejrůznější použití. S kufrem ZARGES K 411 začíná nová éra. Kufr spojuje
stabilitu a dlouhou životnost konstrukce ZARGES s reprezentativní elegancí moderního designu.

Jan Baumgartner, zdravotní technik

Tolik využití.
Tolik řešení.
Kancelářský kufr
Pro velké obchodní jednání nebo soukromý osobní rozhovor: Kufr ZARGES Vám nabízí dostatek místa pro důležité
podklady, prezentace a mnoho dalšího.
Obrázek: Kufr s výplní

Business kufr
Chcete prodejním partnerům ukázat svoji kolekci? Zapůsobit na potenciální obchodní partnery kufrem reprezentujícím zevnitř i zvenku? Kufr ZARGES je dokonalým
společníkem pro Vaše profesionální vystupování.
Obrázek: Kufr s individuální pěnovou výplní

Kufr na nástroje
Pro měřicí techniku, lékařskou techniku nebo mnoho
jiných speciálních využití: Kvalitní technické přístroje
jsou v kufru ZARGES optimálně chráněny a přizpůsobeny
k přepravě.
Obrázek: Kufr s individuální pěnovou výplní
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Maria Schultze, advokátka

Tolik projektů.
Tolik úspěchů.
Kufr pro měřicí techniku
Preciznost, která udělá velký dojem: V kufru ZARGES
máte po ruce vše, co potřebujete k přesnému zaměření.
A na své zákazníky zapůsobíte také dokonalostí
a elegancí.
Obrázek: Kufr s výplní

Kufr na přístroje
Tak vypadá dokonalý servis: V čistém prostředí nebo
v nemocnici – jako servisní technik prokážete své
kompetence díky kufru ZARGES již při příchodu.
Obrázek: Kufr s individuální pěnovou výplní

Kufr na prezentace
Prezentujte reprezentativně: I když materiály pro prezentaci byly dokončeny až v poslední minutě, předřezaná
pěna v kufru ZARGES se rychle přizpůsobí jejich tvaru
bez nutnosti použít nástroje. Pro přesvědčivou prezentaci na schůzce.
Obrázek: Kufr s předřezanou pěnou
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Steffen Kirchner, servisní technik

Tolik designu.
Tolik funkcí.
Sklopné madlo šetřící místo u obou
nejmenších velikostí

Ergonomické madlo
Pro nejvyšší pohodlí při nošení
a stabilitu při každém použití.

Pohodlná manipulace
Jednoduše ovládané zámky s integrovanou pojistkou proti vyskočení
a číselným zámkem.

Stále elegantní
Plastové prvky chrání citlivé
povrchy přes poškrábáním.

Optimální ochrana důležitých věcí
Díky těsnění po celém obvodu odolný proti stříkající vodě
a prachu.

8

Ergonomické madlo

Číselný zámek se snadnou obluhou

U kufru s výplní držák otevřeného víka

Exkluzivní design
Elegantní, reprezentativní design
pro dokonalý dojem.

Dlouhá životnost, robustnost
Povrchy z kvalitních eloxovaných hliníkových profilů a inovativních plastových skořepin
odolných proti poškrábání.

Stabilní a lehký
Robustní konstrukce
a nízká hmotnost.
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Kufr ZARGES K 411 –
tolik možností.

1

10

3

2

4

viz
č.

Vnitřní rozměry
D × Š × V, cca mm

Vnější rozměry
D × Š × V, cca mm

Objem
cca l

Hmotnost
cca kg

Objednací č.:
kufr prázdný

Objednací č.:
kufr s výplní

Objednací č.
pouze předřezaná pěna

1

360 x 300 x 50 + 90

375 × 345 × 160

15,1

2,2

41713

41718

41726

2

420 x 320 x 50 + 80

435 × 365 × 150

17,5

2,5

41714

41719

41727

3

470 x 350 x 50 + 80

485 × 405 × 150

21,4

2,8

41715

41720

41728

4

530 x 330 x 50 + 90

545 × 385 × 160

24,5

3,0

41716

41721

41729

5

650 x 455 x 70 + 120

665 × 510 × 210

56,2

4,7

41717

41722

41730
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Michael Wagner, architekt

Kufr s výplní –
pro profesionální dojem
Standardně s reprezentativní černou výplní a funkční vložkou ve víku na maličkosti, podklady a vizitky.

Individuální pěnové výplně –
pro Vaše hightech vnitřní vybavení
Ze široké škály materiálů zhotovíme na míru pěnové výplně, per- fektně
uzpůsobené pro ochranu a funkčnost Vašeho přepravovaného zboží.

Svou osobní nabídku na kufry a individuální řešení pěnové výplně získáte na
čísle 543 234 727 nebo na e-mailové adrese obchod@zarges.cz
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ZARGES–
práce ve
výškách.
balení, přeprava,
speciální řešení.
Značka ZARGES znamená již více než 80 let stálou inovaci a prvotřídní kvalitu. Jako lídr v inovacích neustále zlepšujeme nabídku služeb
a vytváříme řešení a produkty zaměřené na Vaše potřeby. Neboť dobré nápady u nás vznikají v úzké spolupráci s Vámi,
našimi zákazníky.
Naším cílem je nabízet Vám neustále vhodné řešení pro každou
výzvu. Pro Vaši bezpečnost a efektivitu.

Č. položky: 249CZ04 04/2017, Bl ZAR-16-046

Více o kufrech ZARGES K 411 na
www.zarges.cz

Další informace získáte na internetu nebo u svého odborného prodejce:

Technické změny vyhrazeny. Rozměry a hmotnosti jsou přibližné. Stav: Datum tisku.
Dotisk, a to i výňatků z textu, je dovolen pouze se svolením společnosti ZARGES GmbH.

