
POWER CLAW  
SYSTEM

Patentovaný systém drží 
víko pevně sevřené

Pojistka proti 
náhodnému otevření

IP 67
Voda, prach a jiné  

nečistoty již nebudou 
problém

Automatický ventil pro 
vyrovnávání tlaku

POLYMER NK-7
Bytelná konstrukce  

zajistí absorbci  
nárazů a otřesů

Certifikované dle ASTM

ZESÍLENÉ OTVORY
Zabezpečení obsahu při 

cestování

Zámky standardu TSA k 
dispozici jako volitelné 

příslušenství

ODOLNÁ RUKOJEŤ
Pogumovaná rukojeť 
pro snadnější úchop

Aretace rukojeti ve  
sklopené poloze

ARETACE VÍKA
Už žádné přibouchnuté 

prsty

Zvyšená bezpečnost a 
možnosti využití

STOHOVÁNÍ
Kufry stejné velikosti  

perfektně pasují na sebe

Jednoduché skladování

DESIGN
Zaoblené rohy

Vymazlené detaily
Široká nabídka  

barevných provedení

Výplně kufrů 
NANUK 



Nastavitelné přepážky

Zpracovní Set Postup
Nastavitelné přepážky NANUK 
jsou potažené kvalitním nylonem

Přepážky dvou různých velikostí 
umožní přeorganizovat vnitřek 
kufru dle libosti

Vložka i přepážky jsou vybaveny 
suchým zipem pro upevnění

Výplň je možné díky suchému 
zipu neustále modifikovat a  
upravovat

A)   Měkčená nylonová vložka o 
tloušťce 2,5 cm vybavená suchým 
zipem pro uchycení přepážek

B)   Dlouhé a krátké nylonové  
přepážky se suchým zipem o 
tloušťce 1,3 cm pro modifikaci 
vnitřku kufru

C)   Specificky tvarovaná výplň do 
víka kufru zajišťuje ochranu z  
vrchní strany a zabraňuje   
nechtěnému posunu uložených 
předmětů

1) Naměřit - jednoduše umístit 
předměty do základní vložky a 
vyměřit potřebný set-up 

2) Připnout - vložka i přepážky 
jsou vybaveny suchým zipem pro 
uchycení

3) Uložit - výplň přizpůsobená 
individuálním požadavkům je 
připravena k ochraně vložených 
předmětů

Předřezaná pěnová výplň

Materiál Vrstvy Postup
A)   Specificky tvarovaná výplň 
do víka kufru zajišťuje  
ochranu z vrchní strany a  
zabraňuje nechtěnému posunu  
uložených předmětů 

B)   Předřezaná pěnová výplň 
nejvyšší kvality poskytuje  
univerzální řešení všem  
zákazníkům

C)   Dno kufru je vybaveno  
dodatečnou ochranou v  
podobě odolnější pěnové vrstvy 

1) Naměřit - jednoduše umístit 
předměty na předřezanou výplň a 
vyměřit potřebný set-up 

2) Vytrhat - výplň je předřezána 
do čtverečkovaného rastru, stačí 
tedy vytrhat či odřezat naměřené 
části

3) Uložit - výplň přizpůsobená 
individuálním požadavkům je 
připravena k ochraně vložených 
předmětů

NANUK pěnové výplně jsou  
vyrobeny z vysoce kvalitního 
polyurethanu

Vložky dostupné v jedné nebo 
více vrstvách

Vložky jsou předřezány do  
čtverečkovaného rastru

Jednoduchým postupem o třech 
krocích lze výplň modifikovat a  
zajistit tak potřebnou ochranu 
uložených předmětů



Zakázkové výplně

Materiál Výroba Varianty
K výrobě XCASE zakázkových 
výplní jsou využívány kvalitní 
polyethylénové pěny

Vzhledem k využití výplně lze  
zvolit mezi několika druhy pěny  
v různých cenových relacích

Lícovou stranu lze překrýt  
tmavou mikropryží pro vyšší 
životnost 

Pěnová výplň je dostupná v  
různých barvách

Polyethylénová pěna je obráběna 
vysoce přesným laserem nebo 
CNC frézou

Pro přesnost a komfort bereme v 
úvahu rozměry, hmotnost a  
těžiště předmětů

Zvládneme výplně i do kufrů  
jiných značek a do jiných  
úložných prostor

A)   Výplň zhotovíme na základě 
zaslaného výkresu

B)   Zákazník poskytne předmět, 
který naměříme, a ze kterého 
vypracujeme výplň sami

C)   Podklady na daný předmět 
již máme vyhotoveny a uloženy v 
naší databázi

D)   Individuální 


