Ke každému akčnímu výrobku PARAT
brašna na opasek PARAT zdarma

Kufr černý na nářadí - EDICE 2017
1 nářaďová deska s 1 panelem CP-7, pr. 11 mm
1 panelem CP-7, pr. 15 mm
1 krycí deska s 25 kapsami na nářadí
Dvojitý AL rám, ráčnové panty, bubnové zámky
Unikátní kombinace CP-7 vnitřních přihrádek a kapes na nářadí
Maximální nosnost: 30 kg
Con-Pearl desky na nářadí
Integrované nohy ve spodní části kufru
Obj. kód 1945010001
Doporučená cena: 5.940,- Kč
Akční cena: 4.499,- Kč

+

Kufr na nářadí CLASSIC - na kolečkách (černý)
Pojízdný kufr CLASSIC-King Size.
Panel pro uložení nářadí s 25 kapsami, rozevírací
přihrádka 400 mm, panel pro uložení nářadí
s 10 kapsami, krycí deska s 15 kapsami a přihrádka
400 mm, do dna vložená skořepina s krycí deskou.
470 x 210 x 360 mm
cca 6800 g
X-ABS plast
Obj. kód 489500171
Doporučená cena: 10.424,- Kč
Akční cena: 6.999,- Kč +

Kufr na nářadí CARGO, s vyšší skořepinou (černý)
Robustní konstrukce z nárazu-vzdorné hmoty ABS, dvojitý hliníkový rám.
Ergonomické držadlo, panty a zámky nejvyšší kvality.
Úložný prostor o výšce 88 mm s možností nastavení přihrádek,
prostor pro dokumenty, ve víku kufru a 3 panely na nářadí
z materiálu Con-Pearl, s patentovanými držáky
na nářadí CP 7 (umělá tráva)
470 x 205 x 355 mm
cca 5000 g
nárazu vzdorný materiál ABS
Obj. kód 93000171
Doporučená cena: 7.685,- Kč
Akční cena: 5.999,- Kč
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Ke každému akčnímu výrobku PARAT
brašna na opasek PARAT zdarma

Kufr na nářadí Classic
1 krycí deska s 21 kapsami na nářadí
1 prostor pro dokumenty ve víku kufru
1 panel pro uložení nářadí s 6 kapsami
do dna vložená skořepina s krycí deskou.
460 x 180 x 310 mm
cca 3.700 g
X- ABS
Obj. kód 485040171
Doporučená cena: 4.140,- Kč
Akční cena: 2.999,- Kč

+

Brašna Classic
Polorozkládací přední stěna s 9 poutky na nářadí
Pevná středová stěna s 19 poutky na nářadí
Polorozkládací zadní stěna s 11 poutky na nářadí
Bočnice s 4 poutky
Poutka pro vodováhu
Přední kapsa
spodní vanička, rychlozapínací zámky PARAT
2 stahovací pásky, kroužky na popruh
460 x 210 x 310 mm
4.700 g
pravá kůže, DHPE plast
Obj. kód 5471000031
Doporučená cena: 5.251,- Kč
Akční cena: 3.999,- Kč

+

ZDARMA dárek ke každému kufru brašna na opasek

Brašna na opasek - jednoduchá, malá (šedo-černá)
5 kapes k zasunutí nářadí
1 velká hlavní přihrádka s
1 držákem na izolační pásek s karabinkou
1 držák kladiva
1 knoflíkový klips k připevnění k pásku
150 x 30 x 260 mm
108 g
nylon
Obj. kód 5990816999

* Nářadí není součástí balení.
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