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1: O-RING I LOKKET
O-ringen sørger for at vann 
ikke trenger inn i koffertene

3: HÅNDTAK MED GUMMIERTE HOLDEGREP

5: AUTOMATISKE TRYKK-
UTLIKNINGSVENTILER
Innebygde trykkutliknings-
ventiler gjør koffertene enkle 
å åpne, ved at de automatisk 
balanserer det innvendige 
lufttrykket, uten at støv og 
vann trenger inn.

2: LÅSEKLAFFER
Låseklaffer m/vektstang-
prinsipp gjør koffertene 
enkle å åpne

4: HJUL OG
TRILLEHÅNDTAK
Flere modeller kommer 
med hjul og trillehåndtak  
for enkel transport. 
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> PELI™ AIR - DET MILJØVENNLIGE ALTERNATIVET! ELIMINERER BRUKEN AV ENGANGSEMBALLASJE
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Vanntette og uknuselige utstyrskofferter for maksimal be skytt else 
av kostbart og ømfintlig utstyr. Koffertene er uknuselige, støtdem
pende, vanntette  og støvtette og leveres med forskjellige konfig-
urasjoner og farger. Produsenten har utviklet et unikt materiale og 
en produksjonsteknikk som gjør at koffertveggene er maksimalt 
sterke, men likevel ikke for stive, slik at de virker støtdempende, 
og de er inntill 40 % lettere enn andre polymer kofferter.

Peli Air leveres med patenterte, robuste låseklaffer med “vekt-
stangprinsipp” som gjør koffertene enkle å åpne, og med  auto-
matisk ventil for utjevning av trykk uten at støv og vann trenger inn. 

Peli Air har gjennomgått alle de samme testene som den origi-
nale Peli™ Case. Leveres med livstidsgaranti!

PELI™ AIR CASES
PRODUKTINFORMASJON
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UTTREKKBART TRILLE-
HÅNDTAK
Egne spesial designede modeller for 
flyreiser etter fly selskapenes krav til 
håndbagasje og for innsjekking.

ULIKE MODELLER
Det finnes 16 modeller på lager, og 
flere modeller er under utvikling.

INNREDNINGER
Peli Air leveres med forskjellige konfigurasjoner. Velg innredning etter ditt behov! 
l  Standard Pick’n Pluck skuminnlegg (leveres som standard) 
l  Polstrede skillevegger, justerbare med borrelås 
l  Trek Pak harde, justerbare skillevegger med fleksibelt klipssystem
l  Spesialdesignet innredning etter ditt behov. Dacon designer, tegner i 3D og produserer 
 innredninger i et fastere skummateriale for best mulig beskyttelse av utstyret ditt.
l  Uten innredning 

STANDARD SKUMINNLEGG perforert 
i små terninger for enkel utskjæring til 
innholdet. 

POLSTREDE SKILLEVEGGER med 
justerbare vegger som festes med 
borrelås. 

TREKPAK™ systemet består av ferdigtilpassede sidevegger, skillevegger i lange strimler for 
egen tilpasning, festepinner og skjæreverktøy. 

UTEN INNREDNING
Dacon tilbyr også spesialinnredning 
iht.kundens behov! 

SUVEREN BESKYTTELSE
Koffertene er vanntette, støvtette, 
uknuselige og har støtdempende 
vegger og konstruksjon.

KORTHOLDER
Kortholder av polykarbonat i front.

Autorisert importør for Peli™ i Norge. Tlf 21 06 35 01 - lykter@dacon.no - webshop.dacon.no - www.dacon.no


