
AVAN

تست استحکام دسته ثابت

تست استحکام دسته ترویل

تست واژگوین

وزنابعادرشکت هواپیماییلوگو

تست ها و آزمایش  هایی که چمدان آوان پشت رس می گذارد

تست دوام چرخ

تست سقوط آزاد چمدان

55cm *40cm* 23cm5kg

5kg

5kg

5kg

55cm *40cm* 20cm

55cm *40cm* 20cm

56cm *45cm* 25cm

ماهان

ایران ایر

کیش ایر

کاسپنی

تلفن دفرت مر کزی:  82750 -021
فکس دفرت مر کزی:  88879292  -021

تلفن کارخانه: 56418234-9 -021
   www.nilper.com  |  info@nilper.ir

 

اطالعات رشکت های هواپیمایی
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  سه دسته ثابت برای راحیت کاربر در تمامی حاالت

   کمربند محافظ داخلی

  رضبه گریهای محافظ 

  پارچه پلی اسرت 

  سبک و مقاوم

  قابل سفارش در دو رنگ مشیک و رسمه ای

دسته ترویل آلومینیمی با قابلیت تنظیم ارتفاع در نقاط دلخواه 
متناسب با نیاز کاربر 

زیپ افزایش دهنده حجم به منظور افزایش گنجایش چمدان 
بسته به نیاز کاربر

TSA قفل ترکییب رمزی و

چهارچرخ دوبل 360 درجه برای مانور بهرت و حرکت روان چمدان

فضاهای داخلی و خارجی کاربردی

Avan NTLS111
چمدان آوان، محصویل جدید از رشکت نیلرپ است که بر پایه ی دو اصل 
کیفیــت و زیبــایی اســتوار اســت. چمــدان آوان بــا تکیــه بر ظاهر مــدرن و 
کیفیت باالی خود همراهی مطمنئ و همیشــی برای ســفرهای شــما 
خواهــد بــود. ایــن چمدان مجهــز به چهار چــرخ دوبل 360 درجه اســت 
که تجربه ی خویب از حرکت روان و رسیع چمدان را برای شما به ارمغان 
مــی آورد. اســتفاده از پارچــه پلی اســرت مقــاوم در بدنه چمدان، دســته ی 
ترویل آلومینیمی و ترکیب پلی پروپیلن و پلی اورتان در چرخ ها، استحکام 
ویژه ای به چمدان آوان بخشیده است. همچننی طراحی این چمدان 

در دو رنــگ زیبــا و با ســه انــدازه ی مختلف که مطابق با اســتانداردهای 
جهاین اســت به شــما این امکان را می دهد تا متناســب با نوع و مدت 
زمان سفر خود بهینه ترین و بهرتین چمدان را به همراه داشته باشید. 
وجود فضاهای مختلف با کاربری های گوناگون به چیدمان وسایل شما 
در چمــدان نظــم می دهــد و شــما را از هرگونــه رسدرگمــی در حنی جمع 
کردن وسایل سفر دور می کند. این چمدان در آزمایشگاه های استاندارد 
نیلرپ به روزترین تست های کیفی را گذرانده است تا با کیفییت منحرص به 

فرد روانه ی بازار شود.

قفل TSA یک سیستم امنییت بنی املللی است که در عنی کاربرد عادی 
آن برای قفل کردن چمدان، این امکان را به مســئولنی امنییت فرودگاه 
می دهــد تــا بــدون آســیب رســیدن بــه چمــدان شــما، آن را بــاز کــرده و 

برریس های الزم را انجام دهند. 
ایــن قفــل اولــنی بار و در ســال 2003 توســط اداره ی امنییت حمل و نقل 
امریــکا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و بعــد از آن به ســایر کشــورها نزی راه 
یافت. پیش از این، ماموران امنییت فرودگاه ها برای برریس چمدان های 
موردنظر و باز کردن آن مجبور به آســیب رســاندن به چمدان می شدند. 
اما امروزه در اکرث کشورها مسئولنی امنییت فرودگاه ها با استفاده از کلید 
 TSA و کد مخصوص به راحیت و بدون آسیب رساندن به چمدان قفل

را باز کرده، برریس ها را انجام داده و مجددا آن را قفل می کنند. 
قفل TSA یک قفل ترکییب است که به شما نزی امکان تنظیم رمز شخیص 
را می دهد. کلید و کد مخصوص آن نزی در اختیار عموم و فروشــندگان 
قــرار نــدارد و تنهــا در اختیــار مســئولنی امنیــیت رســمی فرودگاه هــا قــرار 

می گرید. 
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