Walizka K 411 ZARGES
Legendarna jakość skrzyni ZARGES teraz dostępna także
w formie walizki! Walizka ZARGES K 411 to połączenie
eleganckiego wzornictwa z wytrzymałością i
ekstremalną trwałością – perfekcyjne rozwiązanie w
podróży.

Opis produktu
Elegancki i reprezentacyjny wygląd, ekskluzywne
wzornictwo ZARGES.
Odporne na zarysowania powierzchnie z wysokiej
jakości anodowanych profili aluminiowych i
innowacyjnych skorup z tworzywa sztucznego
sprawiają, że walizka wygląda jak nowa nawet po
długim okresie użytkowania.
Długa żywotność dzięki mocnej konstrukcji i
niewielkiemu ciężarowi.
Elementy z tworzyw sztucznych chronią delikatne
powierzchnie przed zadrapaniem.
Łatwe w obsłudze zamknięcia ze zintegrowaną
blokadą przed przypadkowym otwarciem i zamkiem
szyfrowym.
Szczelna ochrona przed pyłem i zachlapaniami dzięki
obiegającej uszczelce.
Wszechstronne zastosowania dzięki bogatemu
asortymentowi funkcjonalnych akcesoriów.
Na życzenie wyposażenie z indywidualną wkładką
wyściółkową.

Cechy produktu
Materiał: Aluminium / Tworzywa sztuczne
Rowki na całym obwodzie i na narożnikach: tak
handles-td: Missing translation
number-handles-td: 1
wheels-integrated-td: nie

Warianty produktu
Numer
zamówienia

Masa

Objętość

Wersja

Wymiar zewnętrzny D x
SxW

Wymiar zewnętrzny D x
SxW

41718

2.6
kg

15 l

z wyposażeniem

360 mm × 300 mm × 140
mm

375 mm × 345 mm × 160
mm

41713

2 kg

15 l

Walizka pusta

360 mm × 300 mm × 140
mm

375 mm × 345 mm × 160
mm

41714

2.3
kg

17 l

Walizka pusta

420 mm × 320 mm × 130
mm

435 mm × 365 mm × 150
mm
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Numer
zamówienia

Masa

Objętość

Wersja

Wymiar zewnętrzny D x
SxW

Wymiar zewnętrzny D x
SxW

41715

2.6
kg

21 l

Walizka pusta

470 mm × 350 mm × 130
mm

485 mm × 405 mm × 150
mm

41716

2.7 kg

24 l

Walizka pusta

530 mm × 330 mm × 140
mm

545 mm × 385 mm × 160
mm

41717

4.4
kg

56 l

Walizka pusta

650 mm × 455 mm × 190
mm

665 mm × 510 mm × 210
mm

41719

3 kg

17 l

z wyposażeniem

420 mm × 320 mm × 130
mm

435 mm × 365 mm × 150
mm

41720

2.8
kg

21 l

z wyposażeniem

470 mm × 350 mm × 130
mm

485 mm × 405 mm × 150
mm

41721

3.7 kg

24 l

z wyposażeniem

530 mm × 330 mm × 140
mm

545 mm × 385 mm × 160
mm

41722

5.9
kg

56 l

z wyposażeniem

650 mm × 455 mm × 190
mm

665 mm × 510 mm × 210
mm
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