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NIEUW

Koffers en etuis van FAISST zijn aangepast aan de be-
hoeften van de klant. Mix & Match is nieuw en staat 
voor meer individualisering dan ooit: de klant kan de 
kleurcombinatie van de koffers en etuis zelf samenstel-
len, passend bij de uitstraling van de onderneming of 
de persoonlijke smaak.

Het gaat hier met name om de handzame en elegan-
te aluminium briefcases, die bijvoorbeeld graag worden 

gebruikt op de markt voor tandheelkundige producten, 
bij opticiens en overal waar hoogwaardige en fijne pro-
ducten worden gepresenteerd. 

Elegant, representatief en beschermend als nooit te-
voren – per direct met opties voor een gekleurd design. 

Alle mogelijkheden voor individualisering vindt u op 
pagina 2

Zwart, wit of kleur - 
de klant bepaalt

Elegante uitstraling
Serie Alu Framecase Plus – de nieuwe kofferserie

Pagina 6

1



Wij staan klaar om u te adviseren!   Tel.: +49 (0)7231 428089-0 Wij staan klaar om u te adviseren!   Tel.: +49 (0)7231 428089-0

De Serie Alu Briefcase
In het begin hadden we een visie waarvan de realisatie  
een zekere tijd in beslag heeft genomen. Maar nu bieden  
wij u, onze klanten, vol trots iets bijzonders: u kunt de 
kleur van de serie Alu Briefcase per direct zo vormgeven  
als het beste bij u past. U heeft de keuze uit zes kleren  
voor de oppervlakken, zes leuren voor de verbindings-
hoeken en vijf kleuren bij de handgrepen – zonder  
extra kosten. Hieronder een overzicht van de verschil-
lende delen: 

De handgreep
Onze splinternieuwe FAISST kofergreep geeft een heel 
speciaal draaggevoel - aangenaam in de hand en een 
goede grip bij het dragen. Dankzij de rubberen coating  
en het gestructureerde oppervlak heeft de koffer nu 
een nog betere grip. De handgrepen zijn naar keuze  
leverbaar in zwart, wit, antraciet, umber of blauw. Hier-
mee krijgt uw Alu Briefcase een extra individuele touch.

Het oppervlak
Het exclusieve kofferoppervlak Reef was tot nu toe  
leverbaar in vijf verschillende kleuren – per direct 
ook in de kleurtint umber. Door de ruime keuze aan 
kleuren kunt u de kleur van het oppervlak van uw Alu 
Briefcase individueel aanpassen. De hoogwaardige 
PVC-folie met aluminiumlook is bovendien wateraf-
stotend, eenvoudig te reinigen en blinkt uit door het 
unieke design - exclusief leverbaar bij FAISST. Het 
oppervlak van de koffer is daarnaast perfect geschikt  
om uw eigen reclameboodschap op te drukken. 

De verbindingshoeken
De Alu Briefcase – als etui of als koffer, afhankelijk 
van de maat, met markante profielen en hoeken: veilig 
neerzetten, neerleggen en slipvast stapelen is moge-
lijk door onze elegante kofferhoeken. U kunt de kleur 
van de hoeken afstemmen op het oppervlak of door 
met een tweede kleur doelgericht een speciaal accent 
plaatsen. 

Onze Alu Briefcases is leverbaar in 14 standaardmaten.  
Vanaf 25 stuks kunt u de grootte van de etuis indivi-
dueel bepalen.

Stevige koffergrepen Exclusief oppervlak Reef Stapelbare hoeken

Zwart Zwart Zwart 

Donkerblauw metallicBlauw Blauw

Wit

Wit

Wit

Zilver metallic Zilver

Antraciet metallicAntraciet AntracietUmberUmber Umber

Bij de draaggreep van een koffer is ook 
het gevoel van belang want u wilt uw 
koffer graag comfortabel kunnen dra-
gen. Met deze verwachting en de wens 
voor een uniek design, hebben we onze 
splinternieuwe FAISST handgrepen 
ontwikkeld. 

De aantrekkelijke handgrepen zijn le-
verbaar in twee verschillende maten, 
in de basiskleuren zwart en zilver en in 
vijf verschillende kleuren voor de scha-
len. De vormgeving van dit product 
werd uitbesteed aan ontwerpbureau 
Tablo-Design GmbH, een dochteron-
derneming binnen onze groep. 

Bij deze opdracht waren goede ide-
eën en de juiste ervaring bij de produc-
tontwikkeling doorslaggevend. Het re-
sultaat mag gezien worden: er is een 

buitengewone, moderne en technisch 
goed doordachte handgreep ontsta-
an. De bijzonderheid zit hem in het on-
verwisselbare design met een helder 
vlakverloop en een unieke schaal: door 
het ingewerkte typische FAISST golf-
design lig de greep bijzonder goed in 
de hand. De zachte rubberbekleding 
zorgt hierbij voor het spreekwoordeli-
jke aangename gevoel in de hand en de 
veilige grip. 

Een andere doelstelling was om u met 
de nieuwe ontwikkeling een grotere 
veelzijdigheid en meer keuzemogelijk-
heden te geven: maak uw koffer com-
pleet met de nieuwe FAISST hand-
greep in een van de vijf kleuren en 
maak uw koffer uniek.

Gediplomeerd ontwerpster 
Samantha Cervantes

Pak in wat u wilt 
FAISST levert speciale kofferinzetten op maat 

De individuele kleurcombinatie naar uw wens 
Ontelbare combinatievarianten bij onze aluminium briefcases – zonder extra kosten

Gekleurde schuiminzetten

Uitneembare schuiminzetten met 
draaggreep Verstelbare vakindeling

Verstelbare vakindelingBedrukt foldervakElektrische installatie in het 
interieur van de koffer

Wij staan klaar om u te adviseren
Individuele mogelijkheden!
Tel.: +49 (0)7231 428089-0
E-mail: info@faisst-koffer.de

Klik door onze  referenties online:
www.faisst-koffer.de

Laat u inspireren:
Web: www.tablo.de
Tel: +49 (0)7231 4888-874

Een prachtstuk  
Design om beet te 
pakken
De nieuwe koffergreep van FAISST

Het verschil zit in de kleine details! Bij FAISST kunt 
u het interieur van uw koffer aanpassen aan uw pro-
ducten of de behoeften van uw branche. De koffe-
rinzetten op maat waarborgen niet alleen een veilig 
transport van uw goederen maar zorgen ook voor 
een WOW-effect bij uw presentatie naar uw klant.

Wij maken gebruik van nauwkeurig op maat  
gesneden inzetten van zacht of hard schuim maar u 
kunt ook kiezen voor kunststof of een inzet van ras-
terschuim die u zelf op maat kunt maken. Wij verzor-
gen op verzoek ook elektrische installaties waarmee 
u de werking van uw product bij de klant realiteitsge-
trouw kunt demonstreren. 

Bedrukte foldervakken ondersteunen u bij de il-
lustratie van uw productpresentatie. Geïntegre-
erde mesh- en organizervakken zorgen voor een  

opgeruimde koffer – ook tijdens transport blijft op 
die manier alles op z‘n plaats. 

De kleuren van de FAISST schuiminzetten kunnen 
aan uw wensen worden aangepast en laten uw pro-
ducten overtuigend uitkomen. Wisselt u regelmatig 
van assortiment? Dan adviseren we in grootte ver-
stelbare vakindelingen. Daardoor hoeft u niet telkens 
nieuwe schuiminzetten aan te schaffen. 

Ons team staat met advies voor u klaar: Wat u ook in 
wilt pakken – wij vinden de juiste inzet voor u.
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Succesverhalen

situatie omdat ook niet kon worden 
voldaan aan de wettelijke eisen aan de 
beveiliging van de lading. 

Aan welke speciale eisen moet een  
wapenkoffer voldoen? 

De optimale wapenkoffer beschermt 
niet alleen het wapen tegen beschadiging 
maar ook de mensen in de omgeving. 
Bij wapentransport in een auto zijn er  
enkele dingen om rekening mee te 
houden. Bij hard remmen of op onver-
harde boswegen kunnen de koffers  
bijvoorbeeld los heen en weer bewegen.  
Bij het in- en uitladen moet daarom 
voorzichtigheid in acht worden genomen.  
Daarnaast worden er steeds vaker 
jachtwapens uit geparkeerde voertuigen  
gestolen. 

Wat maakt uw kofferoplossing uniek op 
de markt?

Ik zocht een oplossing waarbij de  
wapenkoffer vast met het voertuig is 
verbonden. Ik kreeg het idee om gebru-
ik te maken van het bestaande Isofix  
systeem dat zich voor kinderstoeltjes 
heeft bewezen. Ik wilde het bestaande 

LOCKBOXX BEVES-
TIGINGSARMEN MET 
ISOFIX SYSTEEM

Meer dan 400.000 mensen in Duits-
land bezitten een jachtvergunning – 
met stijgende trend. Zij staan allemaal 
voor de uitdaging, de jachtwapens veilig  
in de auto te moeten vervoeren. Tot nu 
toe bestond daarvoor geen optimale 
oplossing. Tot nu toe! 

In het exclusieve interview met Lars 
Jansen ontdekt u meer over dit nieuwe 
product: 

Wapenkoffer met IsoFix-bevestiging: 
De Lockboxx - Hunter XL 

Hoe kwam u op het idee voor 
deze nieuwe wapenkoffer?

Het huidige aanbod aan pro-
ducten voor het transport van 
lange wapens was voor mij als 
ervaren jager niet praktisch en 
zelfs onveilig. Vooral voor de  
eigenaar van een jachthond 
was de laadruimte van het  
voertuig slechts beperkt be-
schikbaar als opbergruimte. Ik 
was daarom gedwongen om de 
wapens op de achterbank te 
vervoeren – zonder de mogeli-
jkheid van een speciale bevei-
liging. Dit was een ongewenste  

Isofix systeem verder ontwikkelen en 
het systeem afsluitbaar maken. Hierbij  
zijn de Isofix armen ontstaan die in de 
wapenkoffer zijn ingebouwd. De koffer  
beschermt de inzittenden bij een  
botsing of krachtig remmen en maakt 
diefstal aanzienlijk lastiger. 

Welke technische details kenmerken de 
wapenkoffer?

De hoogwaardige wapenkoffer is ge-
schikt voor vervoer van twee lange  
wapens. De gebruikte high-performance 
kunststof polycarbonaat biedt de best 
bescherming naar buiten. Onze wapen-
koffer onderscheidt zich door een hoge 
stevigheid, slagvastheid en stijfheid. De 
Hunter is bestand tegen water en een 
groot aantal zuren, oplossingen en zou-
ten. Daarnaast voldoet de koffer aan 
brandveiligheidsklasse B2. De inzetten 
kunnen individueel aan elk wapen  
worden aangepast.

Ontwikkeling

Vooruitgang zit bij FAISST in ons bloed. Hoe 
kunnen we onze succesvolle producten nog 
beter maken, nog meer klanten bereiken en 
van de FAISST kwaliteit overtuigen? Dankzij  
deze drive naar innovatie is het succespro-
duct, de serie Vario Case, nu ook leverbaar 
met het nieuwe, deels voorzien van rubber 
coating, “Grip” oppervlak. 

Over het algemeen heeft de hardcover koffer  
enkele voordelen: hij is licht, belastbaar en 
voordelig qua prijs.  Geen wonder dat er 
steeds meer vraag is naar de FAISST hard-
cover koffer. 

Tot nu toe konden we de koffer in zes handige  
standaardmaten en zes stijlvolle hoogglan-
zende metalickleuren aanbieden - bijzonder 
fraai en chique voor de dagelijks productpre-
sentaties.

Het nieuwe Grip oppervlak slaat een andere 
weg in en maakt van deze koffer een goede 
begeleider voor het grove werk en spreekt 
bewust een volledige nieuw klantensegment 
aan.  

Door het deels met rubber beklede ABS- 
oppervlak, heeft de koffer een goede grip en 

is zeer robuust. De matte en gestructureerde 
vormgeving heeft een techniekgeoriënteerde 
uitstraling voor actief, dagelijks gebruik. Het 
oppervlak Grip is uitsluitend leverbaar in het 
zwart maar kan ook in kleur worden bedrukt.
 
Vanzelfsprekend bestaat ook bij dit model de 
mogelijkheid om het interieur van de koffer  
individueel vorm te geven: schuimstof of diep-
getrokken inzetten zijn in een handomdraai 
geïntegreerd.

Een succesvol product verder gedacht  
De Serie Vario Case – nu ook met een nieuw grip-oppervlak 

Lockboxx & Tablo Design –  
een zeer succesvolle samenwerking
Praktisch productontwerp en opbouw van het merk met Tablo

De tweede tak van FAISST GmbH is 
maatwerk naar wens van de klant. Door-
dat het ontwerpbureau Tablo Design 
GmbH deel uitmaakt van de Kling groep 
is het volledige product- en marketing-
design in huis mogelijk – een compleet 
pakket uit één hand. 

Dat betekent: de standaarden in techniek 
en productie bieden een uitzonderlijke 
basis voor een snelle en voordelige ni-
euwe ontwikkeling van OEM-producten.  
Dit was ook de werkwijze bij de ont-
wikkeling en realisatie van de LockBoxx  
koffer. 

Lars Jansen kwam ruim een jaar geleden  
met zijn idee naar FAISST en uit het 
eerste gesprek ontstond al snel een  
concrete ontwikkelingsopdracht.  

Als ondernemer en ervaren jager wist 
hij uit eerste hand aan welke eisen een 
veilige wapenkoffer moet voldoen. De 
uitvoering van deze ideeën en de par-
allelle ontwikkeling van het merk gingen 
bij Tablo-Design hand in hand. 

Op basis van het Corporate Design begon  
de ontwikkeling van de koffer - aant-
rekkelijk design, robuuste uitvoering en 
werkende techniek waren de uitgangs-
punten. 

Optisch zorgt de van het bedrijfslogo 
afgeleide XX-vorm voor een duidelijke 
identificatie van het merk en technisch 
voor een versteviging van het oppervlak.  
De daaronder liggende golven geven in 
combinatie met het oppervlak van het 
materiaal het gewenste outdoor karakter.  

Klassiek.
Praktisch.
Aantrekkelijk.

Bijzondere aandacht kreeg de ontwik-
keling van de Isofix bevestigingsar-
men, de kern van de koffer. Deze zijn 
zodanig ontworpen dat ze aan ver-
schillende voertuigen kunnen worden  
aangepast en in geborgde toestand 
afgesloten kunnen worden. 

Omdat jachtwapens erg verschillend 
zijn qua vorm en afmetingen, is het  
interieur van de koffer voorzien van 
inzet van rasterschuim. Hierdoor kan 
de inzet aan elke type wapen worden  
aangepast. Voor de Lockboxx- 
koffer is inmiddels patent aange-
vraagd. Heeft u ook een idee voor een 
innovatieve koffer? 

De teams van FAISST en Tablo staan 
klaar om u te adviseren.

Naar de onlineshop:
www.lockboxx.de

Heeft u belangstelling?
www.tablo.de

Wij staan klaar om u te adviseren
Tel.: +49 (0)7231 428089-0
E-mail: info@faisst-koffer.de

Lars Jansen | Oprichter van Lockboxx

Ingeklapte bevestigingsarm Patent voor deze techniek is aangevraagd

Verschillende bevestigingsarmen voor 
aanpassing aan verschillende voertuigen

Afsluitbare bevestigingsarm

Exclusief interview met Lars Jansen, 
oprichter en directeur van LockBoxx 

De gepatenteerde wapenkoffer 
met geïntegreerd IsoFix-sys-
teem is door FAISST ontwikkeld 
en geproduceerd
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De Serie Alu Framecase staat voor helder, minimaal 
design - Vrij naar het motto “minder is meer“. Dat be-
tekent meer stijl en elegantie door eenvoudige strak-
ke lijnen. Maar ook bij de klanten bestond de wens 
naar nog grotere etuis, bijna koffers, waardoor we bij 
FAISST aan het werk gingen om de productlijn nog 
verder uit te breiden met nieuwe, grotere profielen en 
hoekverbindingen.

Het resultaat is een sensationele rechte aluminium  
koffer die nog steeds het basisconcept van de serie 
in zich heeft maar aanzienlijk meer ruimte biedt en  
daarom met recht de naam van de serie draagt:  
Alu Framecase  PLUS

Alu Framecase  Plus

De Faisst rechte koffer biedt dankzij de nieuwe hoog-
tematen veel meer ruimte en is bijvoorbeeld perfect 
geschikt voor de inbouw van elektrische en technische 
installaties of grote aantallen onderdelen en assorti-
menten. 

De koffers zijn leverbaar in twee hoogten, de lengte en 
de breedte zijn als vanouds variabel. 

De hoekverbindingen van de koffers zijn van slagvaste  
kunststof en daardoor zeer stabiel met het oog op 
praktische toepassingen zoals stapelen.

Vanzelfsprekend biedt onze Alu Framecase plus 
daarnaast nog uitgebreide individuele mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld bij de vormgeving van het oppervlak: 
Hier heeft u alle vrijheid om uw persoonlijke reclame-
boodschap te plaatsen. 

Highlights

Hier komen de ontwikkelingen voort uit de wensen van de klant
Textiele vakken op maat

Met onze FAISST Shell Cases bent in één keer 
dubbel goed uitgerust: Deze cases zorgen voor 
een geraffineerd transport en een stijlvolle  
presentatie. Door de elegante uitstraling is deze 
tas – of is het toch al een koffer? – een echte  
blikvanger en dankzij de goed doordachte  
functionaliteit een betrouwbare begeleider 
voor de volgende afspraak. 

De Softshell tas weet te overtuigen door het 
van binnen tot buiten doordachte draagcon-
cept: van de individueel op maat gemaakte  
schuimstofinzetten waarbij de producten  
stevig vast zitten en rondom beschermd zijn 
tot de hoogwaardige ritssluitingen waardoor u 
de inhoud snel kunt in- en uitpakken - geruis-
loos en zonder wrijving. 

U hoeft zich geen zorgen meer te maken over 
transportproblemen: dankzij het nylon oppervlak  
van robuust en waterdicht Oxford-nylon. Deze 
hoogwaardige stof kan bovendien zeer eenvou-
dig worden gereinigd. Wij kunnen uw tas naar 
wens voorzien van uw persoonlijke reclame. 

De stijlvolle modieuze business-tas
Met de Shell Case slim en compact op pad 

Met deze tas bent u altijd goed en veilig onderweg 
want de greep past zich aan en ligt comfortabel in de 
hand. Wanneer u het nog eenvoudiger wilt hebben, 
kunt u de tas dragen met een in lengte verstelbare 
riem. De vier stevige voetjes zorgen voor een veilige 
stand, ook op een oneffen ondergrond. 

Wij adviseren u graag persoonlijk - bij de keuze van 
de juiste maat en de individuele inzetten. Neem een 
kijkje in onze onlineshop! 

Gestikt logo

Afmeting, kleur en typografie 
zijn vrij te kiezen

Body van de tas

Rondom gewatteerde dubbele wand, 
tas kan tot 180° worden geopend

Handgreep

Met leer versterkte greep van 
textiel

Ritssluiting 

Rondomlopende 
stevige ritssluiting

Sluiting

Klep van de tas eenvoudig en 
veilig met klittenband afsluit-
baar

Schouderriem

In de lengte verstelbare 
schouderriem, met karabijnhaak

Opgedrukt logo

Afmeting, kleur en typografie 
zijn vrij te kiezen

Body van de tas 

Rondom stevige wanden, sta-
an van boven te openen

DESIGN 
ENGINEERING  
PRODUCTION

MADE IN GERMANY

+
Het standardassortiment aan koffers en 
etuis vormt de kern van FAISST. Er is echter  
nog een tweede tak die rust op de know-how 
van de KLING-groep en individuele produc-
ten levert op basis van specificaties van de 
klant. Deze OEM-producten zijn exclusief 

voor het resp. merk en worden geproduceerd 
in middelgrote tot grote series. Een typisch 
product zijn merkgerelateerde tassen en 
koffers in uiteenlopende uitvoeringen en ma-
ten en voorzien van de resp. branding. Twee 
van dergelijke projecten zijn de tassen van  

Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH en  
Gealan Fenster Systeme GmbH. De vensters 
van Gealan staan bekend om hun innovatie-
ve individuele oplossingen. Abitzsch verwerkt 
metaal in de High-end branche met betrekking 
tot nauwkeurigheid en toepassingsgebied.  

Beide klanten waren op zoek naar een tas die 
past bij het bedrijf en de behoeften. De eisen 
aan de resp. producten waren dan ook zeer 
verschillend. 

Wij staan klaar om u te adviseren!
Tel.: +49 (0)7231 428089-0
E-mail: info@faisst-koffer.de

U kunt meer informatie vinden op 
www.faisst-koffer.de/nl

Leverbaar vanaf magazijn:
www.faisst-shop.de

+

+

Elegante verschijning met een zakelijke look

Uniek ontwerp van de kofferserie

Stabiele aluminium frameconstructie 
met stapelbare hoeken

Hoog draagcomfort door de ergono-
mische handgreep

Individueel bedrukbaar Reef- 
oppervlak in zes kleuren

Hoogwaardige koffersloten en  
scharnieren
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REPUBLIK

POLEN

BELGIEN

Jahrzehnte lange Erfahrung 
unser Verkaufsberater

Pforzheim

Design
Tablo Design GmbH 
www.tablo.de 

Uitgever & redactie 
Faisst GmbH
Carl-Benz-Str. 14 - 16
75217 Birkenfeld
Tel. +49 (0)7231 428089-0
service@faisst-koffer.de
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onjuiste gegevens en de daa-
ruit voortkomende gevolgen.
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Kwaliteit. Individualiteit. 
Duurzaamheid. 

Wij ontwikkelen en 
produceren koffers
in Duitsland 
FAISST-producten staan voor de hoogs-
te kwaliteit. Daarom werken we uitsluitend 
samen met zorgvuldig geselecteerde part-
ners. “Made in Germany” is ons kwaliteits-
keurmerk – herkenbaar aan het unieke 
Faisst golfdesign. 

Succesvol onderweg.

Wij zijn FAISST
1963  Opgericht door Karl Faisst
2000 Overdracht van de onderneming aan de zoons 
 Thomas en Michael Faisst
2010  Overname door de KLING ondernemingsgroep:
 - Volledig nieuwe oriëntatie van het productaanbod
        - Volledig dekkende uitbreiding van de verkoop en 
    marketing in Europa
        - Consequente groei van de productiecapaciteit
2019  Opbouw van de tweede tak voor OEM-producten
2020 Uitbreiding van het kofferassortiment tot 13 series 

Persoonlijk advies 

Onze adviseur op 
uw locatie
Bij aanschaf via Faisst gaan we met u een 
partnerschap aan. Daarom staan onze ex-
perts altijd en overal voor u klaar: bij alle 
vragen en servicewensen voor uw pro-
duct. Het is voor ons van belang dat elke 
klant een eigen contactpersoon heeft. 

Nieuwe producten. 

De FAISST catalogus 
2020/202 1
De nieuwe catalogus is er: vers van de pers of als PDF-
bestand. Hier vindt u meer informatie over ons succes-
volle assortiment koffers, tassen en etuis en de mo-
gelijke productvarianten en uitrustingsmogelijkheden. 
Uitstekende referenties en productvoorbeelden illust-
reren de toepassingsmogelijkheden van onze produc-
ten. Catalogus bestellen via: service@faisst-koffer.de 

Shopping 24/7. 
Op alle apparaten.

Faisst onlineshop
We hebben onze FAISST-shop opgeruimd, mooier 
gemaakt en geoptimaliseerd voor gebruik op smart-
phone of tablet. Hier vindt u alle standaardartikelen 
van FAISST, en natuurlijk ook de nieuwste producten:  
Vario Case en Shell Case. In de sectie Sale vindt u 
onze oudere en afgeprijsde etui- en koffermodellen:  
Alu Briefcase, Alu Framecase, Alu Solid en X-Press Boxen. 

FAISST Faces
Micha Gengenbach
Mogen we voorstellen: De 
heer Micha Gengenbach 
(25). Na behalen van het 
HAVO diploma, kwam de 
heer Gengenbach in 2016 
in dienst van KLING GmbH 
in het scholingsprogramma  
voor commerciële mede-
werkers. Na succesvolle af-
ronding van de opleiding 
tot commercieel-indust-

rieel medewerker in 2018 werd de heer Gengenbach 
binnen de groep overgeplaatst naar FAISST GmbH 
als administratief commercieel medewerker voor de 
binnendienst. Hier kreeg hij de gelegenheid om erva-
ring op te doen en kennis te maken met de klanten. 
Sinds de zomer van 2019 is de heer Gengenbach een 
succesvolle junior verkoper met een vast postcode-
gebied (Hessen, Noord-Frankenland en Thüringen). 

Faisst - uw specialist  
voor hoogwaardige 
aluminium koffers

faisst-koffer.de/nl
faisst-shop.de
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