
Bescherm de producten voor je presentatie of demonstratie in een 
koffer uit onze FBW-VDK Serie. Lichtgewicht, gemaakt van aluminium 
wanden en profielen en ABS kunststof hoeken die het exterieur 
beschermen, waardoor het zijn exclusieve uitstraling behoudt.

Stijlvol presenteren was nog nooit zo makkelijk!

Een robuuste, veelzijdige aluminium
koffer met een premium uitstraling

FBW VDK Serie
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De binnenzijde van deze koffer 
kan compleet gepersonaliseerd 
worden. Van praktisch tot luxe. 
Van eenvoudig tot voorzien 
van elektronische elementen, 
waarmee je direct klaar voor je 
productdemonstratie bent; plug & 
play! 
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Technische kenmerken

• Aluminium koffer van exclusief design 
• Licht gewicht, maximale stabiliteit. 
• Ergonomisch gevormde ‘soft touch’ handgreep. 
• Maatwerk afmeting op aanvraag mogelijk. 
• Hang- en sluitwerk naar wens op aanvraag. 
• Te personaliseren met logo of tekst. 
• De koffer kan worden voorzien van een maatwerk interieur of zelfs geïntegreerde elektronica.

Standaardopties:    P = Plukschuim    V = Variabele vakverdeling    D = Documentenhouder

*in overleg beschikbaar, met minimale afname van 10 stuks
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FBW VDK Serie

Specificaties

Artikelcode Omschrijving Afmetingen intern Afmetingen extern P V D Gewicht
FAE.000187 FBW-VDK Koffer 97100 360 x 270 x 120 (82/38) mm 380 x 295 x 140 mm x 1.8 kg

FAE.000192 FBW-VDK Koffer 97300 440 x 345 x 137 (99/38) mm 460 x 370 x 157 mm x x x 2.6 kg

FAE.000197* FBW-VDK Koffer 97500 470 x 345 x 140 (82/58) mm 490 x 370 x 160 mm x x 2.7 kg

FAE.000200 FBW-VDK Koffer 97700 490 x 390 x 157 (99/58) mm 510 x 415 x 177 mm x 2.8 kg

FAE.002773 FBW-VDK Koffer 97800 490 x 390 x 193 (135/58) mm 510 x 415 x 213 mm x 3.3 kg


