
                Audipack flightcases

Rental & Stage line 
                                         en de Basic-line

Audipack is sinds 1982 dè toonaangevende en 
innovatieve fabrikant van duurzame transport-en 
flightcases. Deze producten zijn uitermate geschikt 
voor persoonlijk vervoer van producten en voor 
toepassing in de professionele AV branche. 

In deze brochure vindt u zeer scherp geprijsde 
oplossingen voor verschillende:
19 inch tunnel cases
Kabel cases
Flat panel flightcases
Projector transport koffers



3 HE H: 135 x D: 500 

4 HE H: 180 x D: 500 

5 HE H: 225 x D: 500 

6 HE H: 270 x D: 500 

7 HE H: 315 x D: 500 

8 HE H: 360 x D: 500 

9 HE H: 404 x D: 500 

10 HE H: 450 x D: 500 

FC-3U500

FC-4U500

FC-5U500

FC-6U500

FC-7U500

FC-8U500

FC-9U500

FC-10U500

De Rental & Stage line

Nieuw in het productenpakket van Audipack zijn de “basic line” 

flightcases. 

Deze flightcases worden seriematig gefabriceerd in vastgestelde 

formaten en uitvoeringen. Deze producten hebben een bijzonder 

goede prijs/kwaliteit verhouding en hebben de bekende 

betrouwbare Audipack kwaliteit. 

De flightcases zijn verkrijgbaar in tunnel en kabel modellen  

in 1 vaste kleur. De binnenzijde is keurig afgewerkt met 

backingboard (geen schuim).

19 inch tunnel cases &
Kabel cases

 H: 600 x B: 620 x D: 600 

Incl. wielen H: 745 x B: 620 x D: 600 

FC-17665M

FC-17664MW

Kabel cases

19” tunnel cases

www.audipack.com

   Duurzame bouw 
   Inbouw handgrepen en sluitingen
   Hoge afwerkingskwaliteit
   Vaste licht grijze kleur (871 grijs)

Art. nr.

Art. nr.

Inwendige 
hoogte

Verkrijgbaar in de kleur

Kenmerk

Buitenmaten* in mm. 
(zonder deksel)

Buitenmaten in mm. 

* Standaard dekseldiepte 65 mm. (inwendig, tot aan racking 95 mm.)

871 Grey

Informeer naar de 
zeer scherpe prijzen!

Informeer naar de 
zeer scherpe prijzen!



B:  980 x H:650 x D:145 

B:1160 x H:700 x D:145 

B:1350 x H:810 x D:145 

B:  980 x H:650 x D:145 

B:1160 x H:700 x D:145 

B:1350 x H:810 x D:145 

FCFP-4042W

FCFP-4650W

FCFP-5255W

FCFS-4042W

FCFS-4650W

FCFS-5255W

Basic-line 
Flat panel flightcases

De Basic-line

Voor de flat panel flightcases heeft u, naast de bekende Audipack 

standaard versie, ook de keuze uit een “Basic-line” versie. 

De accessoirevakken en het vak voor de optionele Audipack 

vloerstandaard (in krat) zijn in tegenstelling tot de standaard 

flat panel flightcases niet voorzien van een schuiminterieur. 

Aan de bescherming van de flat panel zelf is uiteraard geen 

enkele concessie gedaan, die blijft optimaal beschermd.

De Basic-line flightcases kunnen in diverse kleuren uitgevoerd 

worden. Zie hiernaast het uitgebreide kleur aanbod.

Informeer bij het Audipack team voor meer scherpe prijzen van 

de Basic-line uitvoeringen. 

• Accessoire vakken
• Flat panel gedeelte
• Ruimte voor floor stand

Monitor case 2

Monitor case 1

• Accessoire vakken
• Flat panel gedeelte

www.audipack.com

   Perfecte verhuur combinatie met een vloersteun
   Ruime kleurkeuze
   Inbouw handgrepen en sluitingen
   Hoge afwerkingskwaliteit

Art. nr.

Art. nr.

Max. flat panel maten 
in mm.

Max. flat panel maten 
in mm.

488 Army 
green421 Black

mandarine
424 Aubergine451 Light 

green
845 Green 838 Light 

blue
860 Yellow

431 Red

Standaard kleuren

411 White 871 Grey 879 Dark grey 421 Black 859 Blue099 MB grey 879 Dark grey
mandarine

861 Orange

Andere maten op aanvraag

De prijzen zijn gebaseerd op 1 van onze standaard kleuren.
De prijzen van de overige kleuren hebben een meerprijs van ongeveer 7 % 

Andere maten op aanvraag

Diverse Audipack vloersteunen:

500 serie
catalogus pagina 3

600 serie
catalogus pagina 5

700 serie
catalogus pagina 9

900 serie
catalogus pagina 17

Kleuren tegen meerprijs

Informeer naar de 
zeer scherpe prijzen!

Informeer naar de 
zeer scherpe prijzen!



• Accessoire vak
• Zelf te verplaatsen tussenschot
• Projector gedeelte

Juli 2011
Prijzen zijn exclusief BTW af fabriek Moerkapelle 
en kunnen worden gewijzigd. 
Levering vinden plaats conform onze algemene leveringsvoorwaarden

Industriestraat 2
NL-2751 GT Moerkapelle
The Netherlands
Tel. +31795931671
Fax +31795933115
audipack@audipack.com  
www.audipack.com

*

Basic-line 
Projector packers

De Basic-line

Voor de projector transport koffers heeft u, naast de bekende 

Audipack standaard versie, ook de keuze uit een “Basic-line” 

versie. 

De lichtgewicht oplossing voor de kleinere projectoren. 

Het tussenschot is handmatig te verplaatsten zodat de projector 

vastgezet kan worden voor transport. Daarnaast onstaat er ook 

een ruim vak voor accessoires.

Er zijn 2 vaste modellen voor diverse projector afmetingen.

Uiteraard kunnen de transportkoffers in diverse kleuren 

afgewerkt worden.

B:  300 x H:330 x D:250  

B:  270 x H:300 x D:variabel max. 220

B:  420 x H:330 x D:250  

B:  390 x H:300 x D:variabel max. 220

TR-1547PK

Max. projector afmeting

TR-1546PK

Max. projector afmeting

Projector packer

   Voor diverse projectoren geschikt
   Zelf in te stellen tussenschot
   Zeer ruime kleurkeuze
   Hoge afwerkingskwaliteit

Transport- and flightcases 
AV furnitures
Interpreter booths
AV Wall, ceiling- and truss mounts 
AV Presentationsystems, displays and kiosks 
AV Lift systems
Video conferencing products

488 Army 
green421 Black

mandarine
424 Aubergine451 Light 

green
845 Green 838 Light 

blue
860 Yellow

431 Red

Standard colors

411 White 871 Grey 879 Dark grey 421 Black 859 Blue099 MB grey 879 Dark grey
mandarine

861 Orange

De prijzen zijn gebaseerd op 1 van onze standaard kleuren.
De prijzen van de overige kleuren hebben een meerprijs van ongeveer 7 % 

Colors against additional costs

Art. nr. Koffer afmeting
Max. projector afmeting in mm.

Informeer naar de 
zeer scherpe prijzen!


