
  

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. 

Gefken Plus: inclusief luxe uitstraling

De Gefken Plus is een luxe, robuuste 

koffer op maat. Kies voor matchromen 

stalen hoeken in combinatie met blank 

geanodiseerde aluminium profielen. Of voor 

zwarte, stalen hoeken gecombineerd met 

zwart geanodiseerde aluminium profielen. 

Uiteraard met bijpassende luxe sloten, 

scharnieren en handvatten. Wat uw keuze 

ook is, de Gefken Plus is een koffer die 

gezien wordt. 

De panelen zijn voorzien van een duurzame 

HPL toplaag met een hoge krasvastheid 

die verkrijgbaar is in zeer uiteenlopende 

luxe structuren en kleuren. Van hoogglans 

tot ribbelstructuur en van houtlook tot 

aluminium. 

De Gefken Plus is maatwerk en kan naar 

wens worden bedrukt en uitgevoerd 

worden met draagriem of als trolley. 

Uiteraard is het interieur, net als de 

afmetingen, volledig klantspecifiek te 

realiseren. We adviseren u graag hoe 

zo efficiënt en professioneel mogelijk te 

presenteren, verpakken en transporteren. 
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