
Dankzij een koffer uit de FSP-serie kan je presentatie eigenlijk niet 
meer stuk, letterlijk! Al draai je hem op zijn kop, alle onderdelen of 
demonstratietools blijven in de koffer netjes op hun plek. 

Beschikbaar in 8 verschillende afmetingen, dus er is altijd een formaat 
passend bij jouw toepassing en inhoud. De koffers en onderdelen 
kunnen in de kleur van jouw huisstijl uitgevoerd worden. Zo maken 
we het persoonlijk. Met deze koffer in de hand kun jij aankomen bij je 
klant. 

Een compacte, stijlvolle en bovenal
functionele koffer

FSP Serie
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De FSP koffers kunnen op 90 
of 180 graden open worden 
gehouden, hetgeen erg handig is 
bij presentaties. De comfortabele 
handgreep is geïntegreerd in de 
koffer.
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Technische kenmerken

• Door polypropyleen bestendig tegen botsen en stoten
• Mogelijkheid om de kleur van de sluitingen anders uit te voeren dan de kleur van de koffer
• Mogelijkheid om het bodemdeel en het dekseldeel in een verschillende kleur uit te voeren
• Deksel kan d.m.v. de gaffel naast het scharnier open blijven staan op een hoek van 90°
• De koffer kan bedrukt worden met uw logo of tekst
• De koffer kan voorzien worden van maatwerk interieur

Kleuren

Standaardkleuren koffer en sluitingen

 
        

 wit grijs navy geel blauw groen rood zwart

Afwijkende kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Specificaties
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Artikelcode Omschrijving Afmetingen intern Afmetingen extern Gewicht
FAE.002287 FSP 01 koffer 165 x 120 x 30 mm 170 x 150 x 33 mm 0.1 kg
FAE.002275 FSP 02 koffer 195 x 130 x 40 mm 200 x 160 x 43 mm 0.2 kg
FAE.002273 FSP 03 koffer 225 x 165 x 50 mm 235 x 205 x 55 mm 0.3 kg
FAE.002279 FSP 04 koffer 265 x 175 x 60 mm 275 x 220 x 65 mm 0.4 kg
FAE.002281 FSP 05 koffer 320 x 230 x 70 mm 330 x 285 x 75 mm 0.7 kg
FAE.002285 FSP 06 koffer 380 x 275 x 80 mm 390 x 335 x 85 mm 1.0 kg
FAE.002283 FSP 07 koffer 450 x 290 x 100 mm 460 x 370 x 105 mm 1.2 kg
FAE.002277 FSP 08 koffer 525 x 340 x 120 mm 540 x 430 x 125 mm 1.8 kg

FSP Serie


