G2 Flightcases Light: robuust maatwerk
De G2 Flightcases Light zijn, zoals hun naam
al doet vermoeden, de lichtere variant van
de traditionele flightcases. Wilt u robuuste
flightcases, maar zijn onze G2 Flightcases te
zwaar of niet noodzakelijk, dan zijn de G2
Flightcases Light hét alternatief.
Ook de G2 Flightcases Light kunnen
namelijk tegen een stootje en beschermen
uw producten optimaal tijdens transport.
De G2 Flightcases Light hebben 5 mm MDF
als basismateriaal. De toplaag is HPL, net als
bij traditionele flightcases. Wilt u gewicht
besparen? Dan gebruiken we lichtgewicht
kunststof honingraatplaten. We monteren,
net als bij traditionele flightcases, af met
inbouwsloten, -scharnieren en –handvaten.
Op verzoek kan dit ook met opbouwbeslag,
dit volstaat bij veel toepassingen en is
bovendien voordeliger. De G2 Flightcases
Light zijn ook uitvoerbaar als trolley met
een uittrekbaar handvat, of met de bekende
blauwe zwenk- of bokwielen.
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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 op maat, van Gefken
Basic tot G2 Flightcases, biedt dan ook oplossingen voor elke branche en toepassing. Al onze producten maken werken makkelijker en
efficiënter.
Van koffers en flightcases op maat tot engineered specials
Met ons eigen team van engineers, industrieel product ontwerpers, experts op het gebied van aluminium profielen en
constructiemogelijkheden, én onze fabriek met moderne machines zijn wij in staat om verder te denken dan alleen koffers en flightcases.
Kom met de makers om de tafel zitten en ontdek dat de beste oplossingen verrassender zijn dan u denkt.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak met Gefken.
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