
De FBW Supreme is een geraffineerde lichtgewicht koffer die erg 
duurzaam is. Deze koffer is breed inzetbaar, zowel als koffer voor 
presentatie- en verkoopdoeleinden als voor het beschermen en 
vervoeren van kwetsbare materialen.  
 
Er zijn diverse standaardmaten beschikbaar, die meestal uit voorraad 
leverbaar zijn. Deze kun je door Faes laten voorzien van een maatwerk 
interieur.

Een geraffineerde, lichtgewicht koffer 
van superieure kwaliteit

FBW Supreme 
Serie
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Zijn er voor jouw toepassing een 
andere afmeting of specificaties 
nodig? Dan maken we jouw koffer 
geheel op maat.
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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-AZKE, FBW-AZKR en FBW Exclusive.

Kleuren

Standaardkleur

 
  

 grijs    Afwijkende kleuren op aanvraag leverbaar.
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FBW Supreme 
Serie

Specificaties

Artikelcode Omschrijving Afmetingen intern Afmetingen extern P D Gewicht
FAE.003735 FBW-Supreme koffer 99100 345  170 x 130 (85/45) mm 2.4 kg
FAE.003736 FBW-Supreme koffer 99200 345 x 255 x 130 (85/45) mm 365 x 300 x 150 mm x 2.1 kg
FAE.003737 FBW-Supreme koffer 99400 460 x 340 x 170 (125/45) mm 485 x 390 x 190 mm x x 2.8 kg
FAE.003738 FBW-Supreme koffer 99500 490 x 390 x 180 (135/45) mm 510 x 435 x 200 mm x 4.2 kg
FAE.003739 FBW-Supreme koffer 99600 595 x 395 x 190 (145/45) mm 615 x 440 x 210 mm 4.8 kg

Standaardopties:   P = Plukschuim    D =  Documentenhouder


