
Een koffer uit onze FEM-T Serie is een ideale, praktische attaché- of 
presentatiekoffer voor onderweg, om mee te nemen naar je klant of 
naar een beurs of congres. Compact en met strak design van buiten en 
een maatwerk interieur dat je spullen op hun plek houdt. 

De lichtgewicht koffer is voorzien van comfortabele handgrepen. Wel 
zo prettig wanneer je hem de hele dag bij de hand hebt. Toch zijn de 
koffers uit de FEM-T Serie ook zeer sterk. Een veilige plek voor je 
producten of tools. 

Een ideale attaché- of presentatiekoffer, 
compact, mooi en praktisch

FEM-T Serie
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Volledig aluminium koffer, van 
binnen en buiten afgewerkt
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Technische kenmerken

• Aluminium koffer met strakke, moderne uitstraling. 
• Ideaal voor accountmanagers en verkopers die altijd onderweg zijn. 
• Variabele vakverdeling in de bodem is mogelijk. 
• De koffer is voorzien van binnenbekleding, uitneembare documenthouder en een band om je 

laptop te bevestigen. 
• Te personaliseren met logo of tekst. 
• De koffer kan worden voorzien van een maatwerk interieur.
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FEM-T Serie

Specificaties

Artikelcode Omschrijving Afmetingen intern Afmetingen extern Gewicht
FAE.002874 FEM-T koffer 0451 320 x 235 x 75 (45/30) mm 335 x 280 x 85 mm 1.5 kg

FAE.002875 FEM-T koffer 0452 390 x 290 x 80 (35/45) mm 425 x 340 x 90 mm 2.1 kg

FAE.002876 FEM-T koffer 0453 445 x 325 x 85 (35/50) mm 480 x 380 x 100 mm 2.6 kg

FAE.002877 FEM-T koffer 0454 445 x 335 x 100 (35/65) mm 470 x 380 x 120 mm 2.8 kg

FAE.002879 FEM-T koffer 0445 450 x 335 x 145 (45/100) mm 470 x 380 x 160 mm 3.3 kg


