
RED 13513
Mala preta para um fuzil grande
Dim. Int.: 1350x350x135 mm.

RED 11413
Mala preta para um fuzil 
Dim. Int.: 1136x350x135 mm.

RED 9413
Mala preta para um fuzil pequeno
Dim. Int.: 939x352x137 mm.

www.explorercases.com

Todos los
modelos são
fornecidos
com rodas

Usamos e abusamos d
elas… “Eu não confiar

ia meu equipamento 

à nenhuma outra mala
 que não fosse Explore

r”   

                                    
            Mike Dianda _ 

Prime Revolution TV

Projetadas para caçadores e desportistas, 
as malas RED têm preço para competir 
com as malas do mercado de massa.
Não obstante, ofertam a inconfundível 
qualidade e robustez de todas as malas 
EXPLORER.
Dos locais remotos daDos locais remotos da Amazônia ou do 
Alasca, até os desertos do Atacama ou 
do Saara. As malas RED são à prova de 
água, de poeira, de choque e de 
esmagamento. Distinguindo-se pelo 
característico logotipo RED e pela válvula 
vermelha, os cases RED são mais 
robustos para durar mais temprobustos para durar mais tempo.
De forma simples, as malas RED são 
RESISTENTES!



Projetado para proteger os valiosos 
acessórios do seu rifle, os novos sacos 
G Sleeve fornecem proteção em uma 
condição altamente móvel.
O tecido externo de poliéster 600D robusto 
e leve protege da umidade, enquanto o 
tecido interior acolchoado mantém seu rifle tecido interior acolchoado mantém seu rifle 
bem protegido.
As tiras de retenção do rifle interno e as 
abas laterais de neopreno mantêm sua 
arma corretamente fixada.

Mod. GSLEEVE 94
Dim. Ext.: 935x340x70 mm.

Mod. GSLEEVE 114
Dim. Ext.: 1135x340x70 mm.

Mod. GSLEEVE 135
Dim. Ext.: 1345x340x70 mm.
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Mod. RED9413.BE
Totalmente vazia

Mod. RED9413.B
Espuma pré-cortada no fundo e ondulada na tampa

Mod. RED9413.BCV
Espuma ondulada no fundo e na tampa

Mod. REDMod. RED11413.BE
Totalmente vazia

Mod. RED11413.B
Espuma pré-cortada no fundo e ondulada na tampa

Mod. RED11413.BCV
Espuma ondulada no fundo e na tampa

Mod. RED13513.BE
TTotalmente vazia

Mod. RED13513.B
Espuma pré-cortada no fundo e ondulada na tampa

Mod. RED13513.BCV
Espuma ondulada no fundo e na tampa

As malas RED Cases são disponibilizadas 
em três versões diferentes: vazias, com 
espuma interna pré-cortada ou com duas 
camadas de espuma ondulada, para 
proteger as suas armas e acessórios


