
De ideale koffer voor spraakmakende productpresentaties. Deze uit 
een geëxtrudeerd aluminium frame opgebouwde koffer heeft een 
strak uiterlijk en vele mogelijkheden als het gaat om de uitvoering van 
het bodem- en dekselpaneel. Alle functionaliteiten die jij nodig hebt 
verwerken we in het maatwerk interieur. 

Strak en modern, afgewerkt in jouw stijl

FBW-AZKE
Serie
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Op verzoek voeren we de FBW 
AZKE van jouw keuze uit in je 
bedrijfskleuren en werken we de 
oppervlakte van het exterieur af met 
diverse kwalitatieve materialen.
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Technische kenmerken

•	 Gemaakt	van	houten	panelen,	aluminium	profielen	 
en kunststof hoekstukken

• Exterieur kan worden bedrukt met logo of tekst 
• Het interieur is op maat samen te stellen. Bijvoorbeeld met plukschuim, een maatwerk (schuim)

interieur en/of documenthouders 
• Leverbaar in standaard maten, maar ook compleet te ontwikkelen op basis van de door jouw 

gewenste afmeting en afwerking 
• FBW-koffers zijn ook verkrijgbaar in de stijlen FBW-AZKR, FWB Supreme en FBW Exclusive. 

Kleuren

Standaardkleur koffer

 
   

 zwart    Afwijkende kleuren op aanvraag leverbaar

Standaardopties:   P = Plukschuim    V = Variabele vakverdeling   D =  Documentenhouder   T = Trolley
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FBW-AZKE
Serie

Specificaties

Artikelcode Omschrijving Afmetingen intern Afmetingen extern P V D T Gewichtht
FAE.003711 FBW-AZKE koffer 95260 325 x 250 x 44 (22/22) mm 330 x 245 x 50 mm 1.1 kg
FAE.000164 FBW-AZKE koffer 95100 440 x 320 x 92 (52/40) mm 460 x 360 x 100 mm x x 2.1 kg
FAE.000167 FBW-AZKE koffer 95300 345 x 255 x 122 (82/40) mm 365 x 275 x 140 mm x 2.1 kg
FAE.000169 FBW-AZKE koffer 95600 440 x 320 x 157 (117/40) mm 460 x 340 x 175 mm x x x 2.6 kg
FAE.000175 FBW-AZKE koffer 95700 490 x 390 x 190 (150/40) mm 510 x 410 x 208 mm x x 4.2 kg


