
Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí, 2 dílný

Wera 2go

   

Čárový kód: 4013288211491 Rozměr: 480x350x185 mm

Díl č.: 05004357001 Hmotnost: 2970 g

Výrobek č.: Wera 2go 2 XL Země původu: PL

Celní tarif č.: 42029298

Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami pro např. Wera pouzdra Wera 2go 4

Individuálně konfigurovatelný pro maximální mobilitu

Možnost připevnění textilních Wera boxů a brašen na suchý zip

Snadné uložení a vyjmutí nářadí

Ruce zůstávají během nošení volné

 

Wera 2go 2 XL kontejner na nářadí s extra hlubokými přihrádkami svým upínacím systémem a kompaktností představuje ideální řešení

pro individuální a pohodlný transport nářadí. Vnitřní a vnější zóny upínání se starají o extrémně vysokou flexibilitu a využití prostoru. Proto

je možné v a na kontejneru umístit neuvěřitelné množství nářadí. Wera 2go 2 se postará o lehké zavazadlo, neboť si s sebou berete

pouze opravdu potřebné nářadí. Robustní a tvarově stálý materiál chrání nářadí, které si vezete s sebou, před poškozením a vlhkostí a

zvyšuje životnost kontejneru na nářadí. Polstrovaný a v šířce přestavitelný nosný pás a těsně k tělu doléhající poloha kontejneru vytváří

příjemný komfort nošení. Ruce zůstávají při transportu volné. Včetně1 pouzdra Wera 2go 4 s individuálně nastavitelným děličem upínání

pro šroubováky a dalším nářadím. 4 z těchto pouzder je možné bez námahy uložit.
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Wera 2go 2 XL Kufr na nářadí, 2 dílný

Wera 2go

Sada obsahuje:

 Wera 2go XL Container
1 x 455 x 330 x 170 mm

 Wera 2go 6
05004355001 1 x 1470 x 38 mm

 Wera 2go 4
05004353001 1 x 165 x 105 mm

Wera 2go 2 XL kufr na nářadí Variabilní použití Robustní a stabilní

Wera 2go 2 XL kufr na nářadí V obzvláště velkém kontejneru na

nářadí s sebou můžete vzít

obzvláště velké množství nářadí. V

XL-kontejneru mohou být

uschována až 4 Wera 2go 4

pouzdra na nářadí. Díky tomu se

udrží pořádek a přehlednost.

Kufr na nářadí Wera 2go XL s

vnitřním a vnějším suchým zipem

Individuálně konfigurovatelný pro

maximální mobilitu Možnost

připevnění textilních Wera boxů a

brašen na suchý zip Snadné

uložení a vyjmutí nářadí Ruce

zůstávají během nošení volné

Robustní a stabilní materiál chrání

nářadí před poškozením i vlhkostí

a díky tomuto materiálu je také

prodloužena životnost kufru.
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Wera 2go

Které textilní boxy mohou být
bez dalších opatření připevněny
na Wera 2go?

Balení s tímto symbolem obsahují

tašky na nářadí nebo textilní boxy s

pásem suchého zipu, které můžete

připevnit na systém Wera 2go.
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