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Produktový list

Počet kusů v balení Záruční lhůtaEAN

Popis

TL-TCRU122Crossover 45L pojízdný kufr TCRU122 - černý

0085854229128 1 ks 300 měsíců

 

 
Pro každého světoběžníka hledajícího dobrodružství i na služební cesty, nabízí tento rozšířitelný pojízdný kufr funkce pro ochranu a organizaci 
každodenních potřeb. Vyjímatelný, trojskladný vak na oblek a druhý univerzální vak na obuv nebo použité oblečení umožňují udržovat obsah 
odděleně a organizovaně, zatímco robustní kolečka a rukojeť zajišťují plynulý chod. 

•  Tepelně tvarovaná, nárazuvzdorná bezpečnostní přihrádka SafeZone ™ ochrání brýle, přenosnou elektroniku a jinou křehkou výbavu.
•  Vyjímatelný, trojskladný vak na oblek nabízí businessmanům s dobrodružnou povahou vyhrazený prostor, aby jejich oblek zůstal hladký a bez 

faldů mezi ostatní cestovní výbavou.
•  Rozšiřující zip zvětšuje hlavní prostor o 2" (5 cm) pro větší svobodu při cestování a dobrodružství po práci.
•  Víceúčelový vak se zdrhovacím uzávěrem a antimikrobiální vnitřní povrchovou úpravou slouží pro oddělení bot od oblečení, čistého od špina-

vého, mokrého od suchého nebo může být také použit jako taška na oblečení do fitness centra.
•  Prostorný interiér je rozdělen do oddělených komor a kompresní popruhy udržují věci vyrovnané a na svém místě.
•  Dvě vnitřní síťované kapsy na zip, pro menší položky aby zůstaly pěkně uspořádány a snadno dostupné
•  Poutko se sponou pro přichycení dalšího pouzdra nebo tašky.
•  Pevné, nadrozměrné kola a teleskopické rukojeti V-Tubing ™ zaručují hladký, pevný a rovný tah po celé roky.
•  Kombinace hliníkového rámu a voděodolného nylonu spolu vytváří lehký, odolný kufr
•  Pevný exoskeleton a tepelně lisovaná záda z polypropylenu absorbují dopady drsného zacházení na cestách.
•   Horní / boční / spodní úchyty umožňují pohodlné zvedání i manipulaci v úložných prostorách nad hlavou.
•  Přední kapsa s rychlým přístupem je ideální pro toaletní potřeby nebo cestovní doklady. 

 
Barva:černá 
Materiál:nylon, hliník, polypropylen 
Vnější rozměry:39,0 x 26,5 x 58,0 cm 
Vnitřní rozměry:43,5 x 27,0 x 62,0 cm 
Objem:45 l 
Hmotnost:4,47 kg 
Záruka:5 let 

 


