
  

Gefken

Gefken zorgt voor oplossingen die perfect bij uw manier van werken passen. Oplossingsgericht maatwerk. Een uitgangspunt waar 
sinds 1959 niets aan veranderd is. Wellicht de reden dat Gefken, met eigen fabriek in Nederland, uitgegroeid is tot de Europese 
specialist op het gebied van maatwerk koffers en flightcases. Ons uitgebreide programma aluminium profielkoffers en flightcases, 
van Gefken Basic tot G2 Flightcases, biedt dan ook oplossingen voor elke branche en toepassing. 

Of de oplossing nu als flightcase, presentatiekoffer, waterdichte kunststof koffer, soft case of trolley moet worden uitgevoerd, 
Gefken denkt met u mee. We komen altijd tot de beste oplossing om u te helpen presenteren, verpakken, transporteren, op 
locatie te werken en meer.  Al onze producten maken werken makkelijker en efficiënter. Kom met de makers om de tafel zitten 
en ontdek dat de beste oplossingen verrassender zijn dan u denkt. 

EDGE: the signature case

Met de EDGE komt u voor de dag. Wat 

u ook wilt presenteren. In een EDGE 

presenteert u uw producten professioneel 

en onderscheidend. Het gebogen aluminium 

profiel is uniek en zorgt voor de exclusieve 

uitstraling. Wilt u het aluminium profiel in 

een specifieke RAL kleur en de panelen 

in de kleur van uw huisstijl met uw logo 

erop gedrukt? Dat kan! Maar wat dacht u 

van een houtfineer toplaag in combinatie 

met aluminium profielen die er dankzij een 

poedercoating uitzien alsof ze van robuust 

blank staal zijn? Of een volledig mat zwarte 

koffer met uw logo erop? 

Ook wat betreft het interieur denken wij 

graag met u mee. Een wit schuiminterieur 

om uw producten er echt uit te laten 

springen? Of een geïntegreerde videmodule 

in de deksel die automatisch uw 

presentatievideo afspeelt zodra u uw koffer 

opent? Het kan allemaal en we werken 

graag met u samen om uw producten 

centraal te stellen. Wat uw keuze ook is, de 

EDGE is altijd uniek, stijlvol, elegant en op 

maat voor uw presentaties.
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