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Faisst - Uw specialist voor
hoogwaardige aluminium koffers.
Made in Germany.

De producten van Faisst zijn
eerste keus!
Dat zeggen onze klanten en bedoelen daarmee
ook het omvangrijke assortiment dat wij continu
uitbreiden. Wij breiden onze collectie al jarenlang
consequent uit en verbeteren de producten continu.
Het is belangrijk voor ons om achter de wensen
van de klant te komen en dit om te zetten in
goede, in de praktijk beproefde producten. We
ondersteunen de hoge mate van individualisering
met uitgebreid advies en een gedetailleerde uitwerking voor elke klant.

www.faisst-koffers.nl

Onze eigen productie werkt op basis van
opdracht en is dankzij de modernste fabricagetechnologieën zeer flexibel en staat borg voor
korte levertijden. Wereldwijde inkoop van alle
onderdelen garandeert marktconforme prijzen
voor de eersteklas merkproducten van Faisst.

Markus Bächtold, CEO

Het herkenningseffect van alle productseries is
hierbij een belangrijk aspect van ons merk. De
naam Faisst staat voor moderne koffers, tassen
en etuis van professionele kwaliteit - daar kunnen onze klanten op vertrouwen.

Alu Design
400x200x300 (65/235)
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Alu Light
600x400x200 (65/135)

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

Alu Design
500x350x200 (65/135)

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Alu Light
350x250x100 (40/60)

Fax +49 7231 42 80 89-67

enjoy mobility

Alu Design
450x350x150 (40/110)

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Traditie. Innovatie. Toekomst.

Faisst - al ruim 50 jaar
een succesverhaal.

Deel van de productie

Opgericht in 1963.

Door de toenemende industrialisering ontstaat er behoefte aan
beschermende en representatieve koffers waarmee vertegenwoordigers hun artikelen kunnen vervoeren en presenteren.
Deze vraag was voor ambachtsman Karl Faisst uit het Schwarzwald meer dan 50 jaar geleden de impuls om te beginnen met
de ontwikkeling en fabricage van professionele transportkoffers.
Zo verlieten de eerste Faisst koffers het kleine stadje Altensteig
in het noordelijk deel van het Schwarzwald in 1963 vanuit de
nieuw opgezette werkplaats om te beginnen aan een zegetocht
in Duitsland en de aangrenzende landen in Europa. Deze geest
van innovatie is vandaag de dag bij Faisst nog steeds aanwezig.
Hoewel de fabricage van de hoogwaardige koffers door een
modern machinepark wordt ondersteund, zijn het nog altijd de
mensen die de koffers geheel volgens de individuele behoefte
van de te transporteren goederen ontwikkelen en bouwen.

Kofferproductie
op maat

Bedrijfspand van de Kling groep

Deel van de receptie met de showroom

Faisst – Kwaliteit “Made in Germany”.

Beursstand
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Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Vakkundig advies en een perfecte afwerking door onze ervaren technici zijn de eerste stappen bij de individuele fabricage van de Faisst koffers. De nieuwste technieken en hoogwaardige materialen vormen de basis voor duurzaamheid
bij dagelijks gebruik. Hiervoor bevat de fabricage een groot
aantal productiestappen met nauwkeurige, machinale bewerking. Het vakmanschap van de gespecialiseerde medewerkers
is echter nog steeds een belangrijk onderdeel. De integratie
van alle stappen van de productie onder één dak waarborgt
de beste kwaliteit en korte levertijden. Op deze manier is het
mogelijk om aan de ene kant grote series te produceren terwijl aan de andere kant productie van kleinere series mogelijk
blijft tegen marktconforme prijzen.

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Kwaliteit - Individualiteit
en duurzaamheid
Passie voor details
Bij Faisst hechten we van oudsher waarde aan een goede en duurzame
relatie met onze klanten. Misschien ligt het aan de spirit van de onderneming maar het zit zeer zeker in de aard van ons bedrijf. Individuele koffers
van Faisst ontstaan tijdens gesprekken met klanten, door te luisteren, te
adviseren en vervolgens de wensen en behoeften tot een perfect functionerend product te realiseren. Dit ontwikkelingsproces moet rijpen en moet
alle details opnemen die van belang zijn om voor de klant een product te
creëren dat elke dag de waarde bewijst. Hiervoor kiezen we vooraf al de
beste materialen en onderdelen van leveranciers waarmee we ook al jarenlang in het volste vertrouwen samenwerken. De ervaren medewerkers in
de productie zijn dan in staat hun handwerkvaardigheden en vakkennis te
combineren met de modernste productietechnieken. Het resultaat is een
constante kwaliteit en hoge functionaliteit voor jarenlang gebruik!

Hoogwaardig. Nauwkeurig. Individueel.

Made in Germany
Kwaliteitsbewaking door
eenduidige identificatie
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Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Alleen origineel met de
typische lasergravering

Fax +49 7231 42 80 89-67

Perfectie tot in het detail

E-Mail info@faisst-koffer.de

Onverwisselbaar door
uitstekend design

Web www.faisst-koffers.nl
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Productoverzicht

Veelzijdig. Variabel. Op maat.

Kies uw serie

22 alu style

24 alu solid

18 alu robust

20 cargo air

26 vario case

28 air line

t ad
u i ra
or
vo

14 alu light
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10 alu design
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30 travel line

N ie u

32 alu briefcase

34 alu framecase

36

w

smart case
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Opmerkingen over de maten
Formaat handbagage (550x400x200 mm)
4 koffers liggend op een Europallet

38
8

x-press box

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

3 koffers liggend op een Europallet

40 alu cube
Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

2 koffers liggend op een Europallet

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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alu design

Faisst telescopische handgreep in zwart

Moderne elegantie

Handige vlakke bandgreep in zwart

Alu Design hoekstukken -

van slagvast kunststof in zilver
metallic of zwart

Elegantie is een levensstijl die past bij de koffers
uit de serie Alu Design. Fijn afgeronde aluminiumprofielen en harmonisch aangepaste hoeken
van slagvast kunststof zorgen voor een elegante
verschijning bij een ongelofelijke levensduur.
Robuuste oppervlakken
in moderne kleuren en de mogelijkheid voor een
aansprekende bedrukking met behulp van digitale techniek bieden een ruim aanbod voor de
individualisering van de koffers. Naast de zeven
aanbevolen maten in deze serie is vrijwel elke
maat uitvoerbaar - volledig passend bij de eisen
van de te transporteren goederen. De keuze aan
accessoires laat geen wens onvervuld en garandeert voor elke klant de grootsmogelijke vrijheid
bij de vormgeving. Voor het passende interieur
staan onze experts voor u klaar met de juiste
adviezen.

Elegant. Veelzijdig. Modern.
Ergonomische
kofferhandgreep -

in zilver metallic of zwart

Alu Design profiel-

in aluminium naturel of zwart

Oppervlak Reef in 5 kleuren

Trapbeschermers optioneel in zwart

Hoogwaardige koffersloten in zilver metallic of zwart

Grote wielen - van robuust

PVC voor een hoger rolcomfort
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Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Dit zeggen onze klanten:
“Alu Design is een zeer moderne koffer met een
stijlvolle uitstraling, de feedback van onze buitendienstmedewerkers is zeer positief!”

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl

11

Alle maten vanaf 5 stuks
Accessoires vanaf pagina 44
Individueel bedrukken vanaf
pag. 48
Maximale individualiteit door een vrije combinatie van de oppervlakken, profielkleuren en
kofferhoeken

alu design

7

Elegant en tot in detail doordacht

Kleuren kofferhoeken

Kleuren kofferprofielen

99120
Zilver metallic

99120
Aluminium naturel

99200
Zwart

Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50

Nauwkeurig passende schuiminterieurs zorgen voor
een optimale bescherming van de te transporteren
goederen

99200
Zwart

Bijzondere kleuren op aanvraag
pag. 58

B

Aanbevolen maten*

Binnenmaten (lengte L x breedte B x hoogte H)

alu design

alu design

alu design

ADF09-2 400x300x120 mm

ADF10-2 450x350x150 mm

ADF1 1-2 500x400x150 mm

L

H

ADF10-1 450x350x200 mm

Oppervlak Reef

77120
Zilver metallic

77803
Antraciet metallic

77153
Donkerblauw metallic

77200
Zwart

77300
Wit

alu design

alu design

alu design

ADF1 1-1 500x400x200 mm

ADF12-1 600x400x200 mm

ADF13-1 700x400x200 mm

* Meest gevraagde maten
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Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl

13

alu light

Faisst telescopische handgreep -

Verwend door succes

Alu Light hoekstukken van metaal -

Alu Light is de kofferserie die uw verkopers weten
te waarderen. Stevige randprofielen van aluminium
en robuuste metalen hoeken met de modernste
vormgeving zijn karakteristiek voor de facelift van
de klassieker onder de industriekoffers. Aantrekkelijke oppervlakken in moderne kleuren en de
mogelijkheid voor prachtig bedrukken met digitale
druktechniek bieden een ruim aanbod voor de
individualisering van de koffers. Naast de zeven
aanbevolen maten in deze serie is vrijwel elke maat
uitvoerbaar - volledig passend bij de eisen van de
te transporteren goederen.
De keuze aan accessoires biedt aanvullende opties
en garandeert voor elke klant de grootsmogelijke
vrijheid bij de vormgeving. Voor het passende interieur staan onze experts voor u klaar met de juiste
adviezen.

in zwart

in zilver metallic of zwart

Handige vlakke bandgreep in zwart

Hoogwaardige koffersloten in zilver metallic of zwart

Ergonomische kofferhandgreep in zilver metallic of zwart

Alu Light profiel-

in aluminium naturel of zwart

Dit zeggen onze klanten:
“De zeer goede kwaliteit van de koffers
wordt door alle collega‘s en klanten erg
gewaardeerd.”
Oppervlak Reef in 5 kleuren

Klassiek. Praktisch. Aantrekkelijk.
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Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

Trapbeschermers -

Grote wielen - van robuust

optioneel in zwart

PVC voor een hoger rolcomfort

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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alu light

Dit zeggen onze klanten:
“Door het aantrekkelijke design en de robuuste
kwaliteit is de Alu Light koffer de perfecte metgezel
voor de buitendienst!”

Onze bestsellers

Kleuren kofferhoeken

Alle maten vanaf 5 stuks

Kleuren kofferprofielen

Accessoires vanaf pagina 44

Eenvoudig in gebruik door ergonomisch
gevormde, uittrekbare handgreep

Bewegingsvrijheid en stabiliteit
door hoekwielen

Individueel bedrukken vanaf
pag. 48
Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50

99120
Zilver metallic

99200
Zwart

99120
Aluminium naturel

99200
Schwarz

Bijzondere kleuren op aanvraag
pag. 58

7

Oppervlak Reef

77120
Zilver metallic

77803
Antraciet metallic

77153
Donkerblauw metallic

77200
Zwart

B

Aanbevolen maten*

Binnenmaten (lengte L x breedte B x hoogte H)

L

H

77300
Wit

alu light

alu light

alu light

FAN09-2 400x300x120 mm

FAN 10-2 450x350x150 mm

FAN 1 1-2 500x400x150 mm

FAN 10-1 450x350x200 mm

Optimale bescherming van de inhoud door de
metalen hoeken en de aluminium profielen

Op maat gemaakte schuimstofinzetten zorgen voor veilig
transport en een perfecte presentatie

alu light

alu light

alu light

FAN 1 1-1 500x400x200 mm

FAN 12-1 600x400x200 mm

FAN 13-1 700x400x200 mm

* Meest gevraagde maten
16

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Oppervlak Wave

Kleuren hoekstukken en profielen

Stevige telescopische handgreep

76 12 1
Hoogglanzend 		
aluminium naturel

Robuust beugelslot

76 120
Wit aluminium
RAL 9006

76203
Zwart

90 12 1
Chroom

Oppervlak Wave
in drie kleuren

90 122
Aluminium naturel

Alle maten vanaf 5 stuks
Accessoires vanaf pagina 44
Dit zeggen onze klanten
“Deze aluminium koffer voldoet volledig aan onze
verwachtingen, de koffers zijn bijzonder goed
afgewerkt.”

Ergonomische kofferhandgreep in zilver metallic of zwart

Hoekwielen in metalen behuizing

Individueel bedrukken vanaf
pag. 48
Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50
Bijzondere kleuren op aanvraag
pag. 58

5

B

Aanbevolen maten*

Binnenmaten (lengte L x breedte B x hoogte H)

L

H

Trapbeschermers optioneel in zwart

Duurzaam. Robuust. Echt.

alu robust

alu robust

alu robust

alu robust

FAR 1 1-2 480x380x180 mm

FAR 1 1-1 550x350x200 mm

FAR 13-2 600x400x250 mm

In uitstekende vorm
Voor veeleisende toepassingen en permanente belasting zijn de koffers uit de
serie Alu Robust ideaal en laten bij dagelijks intensief gebruik zien dat een inhoud tot 40 kg ook onder zware omstandigheden veilig vervoerd kan worden.
Dankzij de keuze uit de beschikbare oppervlakken van hoogwaarde aluminiumplaat zijn de koffers toch elegant en worden de producten professioneel
gepresenteerd. Het aanbrengen van bedrijfslogo‘s biedt veel vrijheid bij de
vormgeving van een individuele uitstraling. Naast de vijf aanbevolen maten in
deze serie is vrijwel elke maat uitvoerbaar - volledig passend bij de eisen van
de te transporteren goederen. Voor het passende interieur staan onze experts
voor u klaar met de juiste adviezen.

alu robust

alu robust

FAR 14-1 750x350x300 mm

FAR 17-2 750x550x350 mm

* Meest gevraagde maten
18

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Veelzijdig. Ruim. Sterk belastbaar.

5 Aanbevolen maten*

Alle maten vanaf 5 stuks
Accessoires vanaf pagina 44
Individueel bedrukken vanaf
pag. 48
Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50

cargo air

Bijzondere kleuren op aanvraag
pag. 58

Goederenverkeer

FAA 13-2 cargo air

FAA 1 1-1 cargo air

600x400x250 mm

550x350x200 mm
FAA 1 1-2 cargo air
480x380x180 mm

Vervoer wat u wilt - met de koffers uit de serie Cargo Air reizen
uw goederen goed beschermd ook graag de wereld rond. Te land,
ter zee of in de lucht - met de Cargo koffers laat u overal een
goede indruk achter. Dankzij het bijzonder robuuste gelaagde
berkenhout hoeft u bij de stabiliteit van de koffers geen compromissen te sluiten. Het sterk belastbare oppervlak staat borg
voor een lange levensduur en met de ruime keuze aan leverbare
kleuren zorgt u voor een individueel uitstraling. Voor het passende interieur staan onze experts voor u klaar met de juiste
adviezen.

Oppervlak Wave

FAA 17-2 cargo air

FAA 14-1 cargo air

750x550x350 mm

750x350x300 mm
76 120
Wit aluminium
RAL 9006

B

Binnenmaten (lengte L x breedte B x hoogte H)

H

Oppervlak Fenol

76 12 1
Hoogglanzend 		
aluminium naturel

76203
Zwart

76 10 1
Donkerbruin glad

L

Speciale kleuren Surf

Su

rf

Verdere speciale
kleuren op pagina 58
Robuust vlinderslot

Stevige wielen met
remfunctie

Extra verzonken inklapbare
handgrepen

Kleur kofferprofielen aluminium naturel 90122

76 1 10

76804

Orange

Leigrijs

→ RAL 2008

→ RAL 7015

76 153

→ RAL 5022

Nachtblauw

* Meest gevraagde maten
20

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Leverbaar vanaf 5 stuks per maat

Oppervlak Wave

Kleuren kofferprofielen

Individuele maten vanaf 25 stuks
Individueel bedrukken vanaf
pag. 48
Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50
76 120
Wit aluminium
RAL 9006

4 Standaardmaten

76 12 1
Hoogglanzend 		
aluminium naturel

76203
Zwart

99200
Zwart

99 120
Zilver metallic

B

Binnenmaten (lengte L x breedte B x bodemhoogte + dekselhoogte H)

FST-S

330x240x75+45 mm

(S)

FST-M		

380x280x75+45 mm

(M)

FST-L		

430x310x95+45 mm

(L)

FST-XL		

480x340x95+45 mm

(XL)

(L)

alu style

(M)
(S)

Newcomer

Innovatief. Chique. Gepatenteerd.

Onze moderne productietechniek is de basis voor de fabricage
van deze unieke serie koffers - randloos en toch bijzonder stabiel en tegelijkertijd ongelofelijk licht en elegant. De beschikbare
oppervlakken van hoogwaardige aluminium plaatmateriaal accentueren de strakke lijn van de koffer die is gereduceerd tot
de kern. De stootbestendige rubberen hoeken onderstrepen de
stabiliteit en duurzaamheid. Naast de vier standaardmaten in
deze serie is op aanvraag vrijwel elke individuele maat uitvoerbaar. Het aanbrengen van bedrijfslogo‘s biedt veel vrijheid bij de
vormgeving van een individuele uitstraling. Voor het passende
interieur staan onze experts voor u klaar met de juiste adviezen.
Hoogwaardig kofferslot

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

H

(XL)

Beschermd patent

22

L

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Stevig sluitprofiel

Fax +49 7231 42 80 89-67

Stootbestendige rubberen
hoeken

E-Mail info@faisst-koffer.de

Ergonomische handgreep

Web www.faisst-koffers.nl
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Individuele maten vanaf 150 stuks

CAL-007
700x400x200 mm

Accessoires vanaf pagina 44

CAL-006
600x400x200 mm
CAL-00 1
400x300x100 mm

Individueel bedrukken vanaf
pag. 48

CAL-005
500x400x200 mm

Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50

CAL-004
500x400x150 mm
CAL-003
450x350x200 mm

CAL-002
450x350x150 mm

CAL-002
450x350x150 mm
CAL-00 1
400x300x100 mm

CAL-005
500x400x200 mm

alu solid
7 Standaardmaten

Instapmodel
Bent u op zoek naar een voordelige oplossing voor industriekoffers? Voilà, hier
is het antwoord: de serie Alu Solid waarbij u uit zeven standaardmaten het
voor u meest geschikte model kunt uitzoeken. Met de perfecte afwerking en
de aantrekkelijke verschijning en de sloten in kleur aangepast aan het profiel,
de hoeken en de handgrepen, kunt u bij uw klanten scoren. Alle maten van
deze koffers bieden veel ruimte voor individuele bedrukking met digitale technieken. Voor de interieurindeling kunt u kiezen uit de voordelige schuimstof
rasterinzetten of een individueel aangepaste schuimstofinzet. Onze experts
adviseren u graag.

99 120 Zilver
Oppervlak Pearl Classic

24

99200 Zwart
Oppervlak Pearl Classic

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Hoogwaardige metalen
scharnieren

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

Binnenmaten (lengte L x breedte B x hoogte H)
H

Vr. 07:30 – 15:00

L

* Maten CAL-001 tot CAL-005 nu leverbaar in zwart

Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

Goed. Voordelig. Solide.

Stevige metalen hoeken

h

B

h

Afneembare trolley

Inzetten van raster- en golfschuim voor elke maat

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Dit zeggen onze klanten:
“De Vario Cases hebben ons vooral door
het lichte gewicht en het elegante design
weten te overtuigen.“

vario case
Doorstarter
Deze volledig nieuwe verschijning bij Faisst is meteen bijzonder
populair en veelgevraagd bij onze klanten: De moderne en aantrekkelijke koffers uit de serie Vario Case. De koffers met harde
schaal zijn leverbaar in 5 kleuren en zes standaardmaten. Dankzij de thermoformingtechniek is de vormgeving van de kofferhoogte variabel en kan worden uitgevoerd tot een totale hoogte
(deksel en bodem) van 200 mm. De koffers met harde schaal
bestaan uit slagvast ABS met een acrylglas oppervlak. Inzetten
van schuimstof of thermoform kunnen zonder problemen in de
koffer worden geïntegreerd. Voor de passende inzetten staan
onze experts voor u klaar met de juiste adviezen.

Beschermd patent
Grijs metallic
Blauw metallic

Let op s.v.p.: Bij inbouw
van een trolley wordt het
onderste deel van de koffer
met 65 mm verhoogd.

Champagne zilver
metallic
Wit glanzend
Zwart metallic

Leverbaar vanaf 10 stuks

6 Standaardmaten
FCA 1-100
FCA2-100
FCA3-100

Individuele maten vanaf 100 stuks

B

Binnenmaten (lengte L x breedte B x bodemhoogte + dekselhoogte H)

400x300x60+40 mm
450x350x60+40 mm
500x400x60+40 mm

FCA 1-150
FCA2-150
FCA3-150

H

L

Individueel bedrukken vanaf
pag. 48

400x300x100+50 mm
450x350x100+50 mm
500x400x100+50 mm

Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

N ie u
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Nieuwe Vario Case oppervlak
Shell verkrijgbaar in zwart

26

Sluitprofielen leverbaar in
zwart en zilver

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Hoogwaardige sluiting

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

Nieuw. Licht. Overtuigend.

Kofferoppervlak bedrukbaar

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Dit zeggen onze klanten:
“Onze verkopers zijn meer dan tevreden met de nieuwe
harde koffers. Vooral door de uitneembare laden wordt de
presentatie van onze collecties sterk vereenvoudigd.”

Leverbaar vanuit voorraad
Individueel beschrijfbare folie
Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

Interieur bekleed met hoogwaardige stof,
extra inzetten mogelijk

FLI-02
600x450x280 mm (Buiten)
ca. 580x430x220 mm
(Bruikbare binnenmaten)
Stevige hoekwielen voor
permanente inzet

FLI-0 1
500x400x260 mm (Buiten)
ca. 480x380x200 mm
(Bruikbare binnenmaten)

air line

De zakelijke koffer in het pak - voor u de perfecte metgezel voor elke
belangrijke afspraak. Gemaakt van hoogwaardige materialen, vakkundig
vormgegeven en ruimschoots uitgerust met aantrekkelijke details. De
koffers uit de serie Air Line zijn daarbij ook nog eens verbazingwekkend
licht en zeer robuust. De geïntegreerde telescopische handgreep en de
grote hoekwielen zorgen ervoor dat de koffer ook in beladen toestand
veilig te manoeuvreren is. Twee stevige handgrepen en cijfersloten van de
nieuwste generatie vereenvoudigen de handling bij het dagelijkse gebruik.
Het aanbrengen van bedrijfslogo‘s biedt veel vrijheid bij de vormgeving
van een individuele uitstraling. Voor het passende interieur staan onze
experts voor u klaar met de juiste adviezen.

Twee kleuren - twee maten

99200
Zwart

Beschermd patent

99 120
Zilver

B
H

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Bescherm uw bagage met het
TSA veiligheidscombinatieslot

Modern. Duurzaam. Begeerd.

Design ontmoet tijdgeest

28

Hoog draagcomfort door de
ergonomische handgreep

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

L

Binnenmaten (lengte L x breedte B x hoogte H)

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Praktisch. Comfortabel. Doordacht.

Stevige telescopische
handgreep

Extra vlakke bandgreep

Handgrepen met lederapplicatie

Variabel interieur, geschikt
voor bv. een groot aantal
collectiebladen

Stevige voeten

FTL-0 1 Travel Line
circa 630x320x270 mm (Gebruikbare interieurafmetingen)
circa 700x360x360 mm (Buitenafmetingen)

FTL-02 Travel Line
circa 450x330x170 mm (Gebruikbare interieurafmetingen)
circa 530x370x250 mm (Buitenafmetingen)

travel line

Leverbaar vanuit voorraad
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

Cityliner met comfort
Maak het uzelf eenvoudig en reis van nu af aan met lichte bagage. U hoeft hierbij echt niets te missen. Veel ruimte voor uw
producten, geïntegreerde wielen en een handige uittrekbare
handgreep zorgen voor eenvoudig vervoer en maken de tassen flexibel inzetbaar. Het elegante design en het lage gewicht
zijn verdere pluspunten voor de tassen en koffers uit de serie
Travel Line. De inhoud wordt door de robuuste stof uitstekend
beschermd tegen invloeden van buitenaf.

H
L

Maten (lengte L x breedte B x hoogte H)
30

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Hoekwielen met een sportieve
uitstraling

Extra lange randbescherming

Stevige stof “Glencheck” in
zwart

B

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Oppervlak Reef

alu briefcase
Praktisch in de verkoop
Een goed doordachte presentatie van de artikelen combineert functionaliteit en
design - voor een representatieve verschijning bij de klant en een veilig transport van uw producten. Faisst ontwikkeld en realiseert individuele oplossingen,
speciaal voor de medische en tandheelkundige branche maar ook voor de industriële markt. Voor de opslag van kleine artikelen en zeer gevoelige producten
zijn de lichte aluminium etuis bijzonder geschikt.

77120
Zilver metallic

CFV-1B45

77803
Antraciet metallic

77153
Donkerblauw metallic

77200
Zwart

77300
Wit

Profielkleuren

CFV-2B45

99200
Zwart

CFV-3B45

CFV-4B45
99 120
Zilver
CFV-5B45

Leverbaar vanaf 10 stuks per maat
Individuele maten vanaf 25 stuks

CFV-6B45

CFV-7B45

14 Standaardmaten

Binnenmaten (lengte x breedte x hoogte)

Hoogte 25 mm

Figuur hoogte 45 mm

Hoogte 45 mm

CFV-1B25

240x145x25 mm

CFV-1B45

240x145x45 mm

CFV-2B25

280x200x25 mm

CFV-2B45

280x200x45 mm

CFV-3B25

320x230x25 mm

CFV-3B45

320x230x45 mm

CFV-4B25

355x255x25 mm

CFV-4B45

355x255x45 mm

CFV-5B25

395x290x25 mm

CFV-5B45

395x290x45 mm

CFV-6B25

440x330x25 mm

CFV-6B45

440x330x45 mm

CFV-7B25

500x400x25 mm

CFV-7B45

500x400x45 mm

Individueel bedrukken vanaf
pag. 48
Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

Handzaam. Praktisch. Overtuigend.
Individueel bedrukbaar

Schuimstofinzetten op maat

Stabiele frameconstructie

32

Hoogwaardig oppervlak

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Optionele handgrepen

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

Optionele zilvergrijze hoeken

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Leverbaar vanaf 10 stuks per maat
Individuele maten vanaf 25 stuks

alu framecase

Individueel bedrukken vanaf
pag. 48

Het plus aan design
Stijlvol materiaal en eenvoudig design bepalen het karakter van
deze zeer aantrekkelijke serie etuis. Een slim alternatief voor de
overtuigende presentatie en opbergen van hoogwaardige producten. Inzetten op maat en een individueel opgedrukt logo worden speciaal volgens uw wensen gerealiseerd. De keuze uit twaalf
standaardmaten laat geen enkele wens onvervuld en geeft ook uw
producten een passende omgeving.

Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com
CFV-1F80

CFV-3F60

Kleuren Hoekstukken Profielen

CFV-6F60
99 120
Zilver / zilver

99200
Zwart / zwart

99800
Grijs/ zilver

Oppervlak Reef
CFV-7F80

Elegant. Hoogwaardig. Veelzijdig.

77120
Zilver metallic

12

Stevige frameconstructie van
aluminium, metalen sluitingen

Het volledige kofferoppervlak is Onze adviseurs informeren
digital bedrukbaar
u graag over de interieurmogelijkheden.

77803
Antraciet metallic

77153
Donkerblauw metallic

Standaardmaten

77200
Zwart

77300
Wit

Binnenmaten (lengte x breedte x bodemhoogte + dekselhoogte)

Hoogte 60 mm

Höhe 80 mm

CFV-1F60

240x145x40+20 mm

CFV-1F80

240x145x60+20 mm

Höhe 100 mm *
CFV-1F10

240x145x80+20 mm

CFV-3F60

320x230x40+20 mm

CFV-3F80

320x230x60+20 mm

CFV-3F10

320x230x80+20 mm

CFV-6F60

440x340x40+20 mm

CFV-6F80

440x340x60+20 mm

CFV-6F10

440x340x80+20 mm

CFV-7F60

500x400x40+20 mm

CFV-7F80

500x400x60+20 mm

CFV-7F10

500x400x80+20 mm

Transparante deksel op
aanvraag, handgrepen op
aanvraag
* Leverbaar vanaf het tweede halfjaar 2017

34

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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smart case

Nieuw

!

Leverbaar vanaf 25 stuks per maat
Individuele maten vanaf 250 stuks

Sterke uitstraling - voordelige prijs!

Individueel bedrukken vanaf
pag. 48

Dat zijn de twee overtuigende argumenten voor
het gebruik van de nieuwe Smart-Case boxen
van Faisst. Het fraaie design zorgt voor een hoge
aandachtswaarde voor uw onderneming en biedt
speelruimte en mogelijkheden voor individuele
grafische vormgeving. De 8 standaardmaten bieden veel ruimte voor uw producten. Daarnaast
ontwikkelen en produceren we voor u ook nauwkeurig passende inzetten. Smart-Case boxen van
Faisst zijn gemaakt van robuust ABS materiaal
en leverbaar in 5 aantrekkelijke kleuren. Door
onze efficiënte productiemethoden bieden we al
bij een gemiddelde bestelhoeveelheid individuele
maten, kleuren en vormgevingsmogelijkheden.

Interieurvoorbeelden vanaf 		
pag. 50
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

Beschermd patent

Champagne zilver
metallic mat
Wit mat

8 Standaardmaten
FV-1S40
FV-2S40
FV-3S40
FV-4S40

210x130x20+20 mm
240x150x20+20 mm
270x180x20+20 mm
300x220x20+20 mm

Binnenmaten (lengte x breedte x bodemhoogte + dekselhoogte)
FV-1S60
FV-2S60
FV-3S60
FV-4S60

210x130x40+20 mm
240x150x40+20 mm
270x180x40+20 mm
300x220x40+20 mm

Zwart metallic mat

Op maat gemaakt interieur van schuimstof/foam

Voordelig. Praktisch. Smart.
Kleuren oppervlak

Individueel bedrukbaar
Zwart metallic mat

Optionele handgrepen

36

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Grijs metallic mat

Fax +49 7231 42 80 89-67

Wit mat

E-Mail info@faisst-koffer.de

Champagne zilver
metallic mat

Donkerblauw metallic
mat

Web www.faisst-koffers.nl
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4 Standaardmaten

Leverbaar vanaf magazijn
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

Buitenmaat

Verpakkingsmaat

111F

124x88x17 mm

98x60x14 mm

113F

94x64x14 mm

62x31x10 mm

115F

148x110x27 mm

125x84x20 mm

116F (*alleen in het wit)

145x120x22 mm

125x95x20 mm

(lengte x breedte x hoogte)

Verpakkingseenheid 250 stuks
113F

111F

115F

116F*

Schuimstofinzet op maat
Wit, 3 mm
111E

voor de box 111F		

VPE 1000 St.

113E

voor de box 113F		

VPE 500 St.

115E

voor de box 115F + 116F		

VPE 1000 St.

Zwart, geleidend, 6 mm
111ES

voor de box 111F

zacht

VPE 1000 St.

111ES/2

voor de box 111F

hard

VPE 1000 St.

113ES

voor de box 113F

zacht

VPE 500 St.

113ES/2

voor de box 113F

hard

VPE 500 St.

115ES

voor de box 115F + 116F

zacht

VPE 1000 St.

115ES/2

voor de box 115F + 116F

hard

VPE 1000 St.

Veilig verpakt. Klaar voor verzending.

x-press box
Op maat gemaakte
inlay op aanvraag

De handzame Expressboxen van kunststof zijn een handige oplossing voor
veilig verzenden van monsters of losse onderdelen per post. In verschillende
kleuren en mater en qua prijs en gewicht niet te verslaan. Passende schuimstofinzetten en individuele reliëfdruk of andere bedrukking van de Expressboxen is eveneens mogelijk.

Schuimstofinzet op maat,
wit, 3 mm

Schuimstofinzet op maat
geleidend, zwart, 6 mm

Individuele kleuren vanaf 10.000 stuks
Individueel bedrukt vanaf 5.000 stuks

Leverbare kleuren

Zwart „S“

Individueel bedrukbaar

Wit „W“

Blauw metallic „MBL“

Zilver metallic „MSi“
Wij bedrukken uw Expressboxen graag met uw bedrijfslogo. De Expressboxen kunnen
aan de buitenkant in 1, 2, 3 of 4 kleuren worden bedrukt.

38

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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+

+

+

Stabiele frameconstructie

+

Optionele LED-verlichting

Subtiele bouwwijze

Stijlvol. Modern. Representatief.

+

Optioneel voorzien van veiligheidsglas

Hoogwaardige inbouwsloten

+

alu cube

+

Showmaster
De tijd is rijp voor nieuwe meubels bij de representatieve productpresentatie. Op beurzen, evenementen of bij de klant - laat niets aan het toeval over
en presenteer uw hoogwaardige artikelen in een fraaie ambiance. Met de
stijlvolle vitrines en toonbanken uit de serie Alu Cube is uw inrichting in een
handomdraai geslaagd omdat alle modules dankzij de afgestemde afmetingen bij elkaar passen. Hier komen de overtuigende argumenten zoals
modern design, optimale verlichting of veilige opslag nog eens bij - en dat
alles voor een aantrekkelijke prijs. Speciale afmetingen zijn op aanvraag
mogelijk.

40

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

+

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

Oppervlak Wave

in verschillende kleuren

Individueel bedrukken op aanvraag

Individualisering op aanvraag

Aantrekkelijk geprijsd
Eenvoudig te transporteren

+
h

Kies de gewenste kleur uit
het RAL-spectrum

Modulair design
Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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850

400

400

400

400

400

300

300

330

550

550

550

270

550

330

270
270

330

550

550

Licht aan
Alle vitrines kunnen optioneel worden
uitgerust met energiezuinige 12 Watt
LED-staafverlichting. De verlichting
kan worden gedimd en levert een aangenaam warm licht met een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin.

Individueel bedrukbaar

24530-5
Staande vitrine

24530-2
Vitrinezuil

24530-3
Vitrinezuil met voet

24530-1
Vitrinezuil (deelbaar)

24530V1
Transportkoffer voor deelbare vitrinezuil

900x450x1910 mm

450x450x1910 mm

450x450x860+1050 mm

360x360x860+860 mm

900x450x1000 mm

400

850

Kleuren vitrinehoeken en -profielen

20 0
180

850

Ook online te bestellen
www.faisst-shop.com

255
255

99120
Zilver metallic

99200
Zwart

99120
aluminium naturel

99200
Zwart

255

Oppervlak Wave

RA

H

24530-7
Hangvitrine

24530-6
Glazen toonbank met schuifdeuren

24530-4
Decoratieve voet

900x250x800 mm

900x450x860+200 mm

450x450x860 mm

L
B

42

Maten (lengte L x breedte B x hoogte sokkel+ vitrine H); Bruikbare binnenmaten (lengte L x breedte B x hoogte H)

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

76 12 1
Hoogglanzend
aluminium naturel

76 120
Wit aluminium
RAL 9006

Fax +49 7231 42 80 89-67

76203
Zwart

E-Mail info@faisst-koffer.de

L

Kies de gewenste kleur
uit het RAL-spectrum

Web www.faisst-koffers.nl

43

Accessoires | Exterieur
Afsluitsystemen

Handgrepen

17-44-1

17-44-2

17-44-3

17-44-4

17-45-1

17-45-2

17-45-3

17-45-4

17-44-5

17-44-6

17-44-7

17-44-8

17-45-5

17-45-6

17-45-7

17-45-8

17-45-10

17-45-1 1

17-45-12

Standaardslot, zwart

Cijferslot, zwart

Standaardslot, zilver metallic

Cijferslot, zilver

Beugelslot, chroom

Vlinderslot, verzinkt

Verbindingsslot, chroom

Slot klein, alu-framecase, in zilver
of zwart

Wielen

17-44-10

Hoekwielen kunststof, alu light

Zwenkwielen, blauw

44

Verzonken, inklapbare handgreep metaal, zilver

Standaard handgreep, zilver
metallic

Verzonken, inklapbare handgreep kunststof, zwart

Vlakke bandgreep, zwart

Handgreep rand, metaal, zilver

Standaard handgreep, alu
briefcase

Uitklapbare trolleyhandgreep,
zwart

Trolleys

17-44-9

17-44-13

Standaard handgreep, zwart

Hoekwielen kunststof, alu design

17-44-14

Zwenkwielen, kunststof

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

17-44-1 1

17-44-12

Hoekwielen metaal, Zwart gelakt

Hoekwielen metaal, zilver

17-45-9

Telescopische handgreep, alu
design, alu light

Telescopische handgreep, alu
robust, cargo air

Aanbouwtrolley

Aanbouwtrolley

Alles is mogelijk.
Vraag naar de gewenste
accessoires.

17-44-15

Telescopische voeten

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Accessoires | Interieur
Inzetten

Eindeloze veelzijdigheid. 		
Vraag naar de gewenste 		
accessoires.

17-46-1

17-46-2

17-46-3

17-46-4

Hard schuim, blauw

Hard schuim, wit

Overigen

17-46-5

17-46-6

17-46-7

17-46-8

17-47-1

17-47-2

17-47-3

17-47-4

17-47-5

17-47-6

17-47-7

17-47-8

17-47-9

17-47-10

17-47-1 1

Hard schuim, zwart

Golfschuim, antraciet

Hard schuim, grijs

Verstelbare vakindeling

Geleidend schuim, zwart

Rasterschuim

Kogelhoeken

Uitneembaar scharnier

Stapelhoeken

Uitneembaar scharnier, alu design

Binnentassen

Trapbeschermers

17-46-9

17-46-10

17-46-13

17-46-14

Vak voor visitekaartjes

Uitneembare artikeldrager

46

Insteekvak in de deksel

17-46-1 1

17-46-12

Elastische nettas

Voorklep

Etikettenhouder (DIN A6, A7, A8)

Transparante deksel

Organizer

Rubberen voetjes

Kofferdekselsteun

Dekselband

Klep voor brochures

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Met onze hoogwaardige metalen logopanels en onze
spuitgiet etiketten zorgt u voor een zeer exclusieve
branding van uw koffers.
Digitale druk

Reclamebevestiging

Dit zeggen onze klanten:
“Door de reclame over het volledige oppervlak
buitenop zijn onze koffers met het bedrijfslogo al vanaf grote afstand te herkennen - dat is
natuurlijk een groot voordeel, vooral om nieuwe
klanten te winnen.”

Digitale druktechniek is bijzonder geschikt voor fotomotieven en
bedrijfslogo‘s. Faisst is één van de weinige kofferfabrikanten die de
koffer met behulp van digitale druktechniek zelf over het volledige
oppervlak kan bedrukken. Ook kleine bestelhoeveelheden kunnen
met behulp van digitale druktechniek efficiënt worden uitgevoerd.

Maak gebruik van onze veelzijdige
mogelijkheden voor uw reclame!

Zeefdruk - een-/tweekleurige druk

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

Pregen/reliëfdruk

Logo sticker

Speciale oplossingen
voor het aanbrengen
van reclame?

Wij passen uw logo of reclamemotief aan op de afmetingen
van de koffer.
48

Digitale druk - Fotomotieven
over het volledige oppervlak

Neem contact op!

Stikwerk

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Lasergravure

Fax +49 7231 42 80 89-67

Reclamedruk op magnetische
folie

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Computerondersteunde ontwikkeling
van de kofferinzetten

alu design

Interieurs met handvat

alu briefcase

alu framecase

alu robust

alu framecase

alu design

alu design

Nauwkeurige bewerking met behulp van een waterstraalmachine
of een CNC-frees

Inzetten op maat
Maatwerk inzetten zorgen ervoor dat uw producten in de koffer niet kunnen glijden en
dat alles op zijn plaats blijft. U kunt hierbij kiezen uit verschillende materialen. Flexibele schuimstof wordt met behulp van een zeer moderne waterstraalmachine perfect
gesneden.

Schuimstofinzet

Wij passen elke kofferindeling aan uw product aan.

✘
1. Chaos opruimen

alu light

✔
2. Zorgen voor orde

3. Succesvol presenteren

alu briefcase

✔
alu light

50

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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alu design
alu light
alu design

Succesvol onderweg
Op onze website vindt u nog meer referenties

alu robust

MEDISCHE TECHNIEK
VERWARMING / SANITAIR

www.faisst-koffers.nl

Dit zeggen onze klanten:
“Wanneer het over koffers gaat, adviseren wij bijna altijd Faisst.“

DEUR- / KOZIJNBOUW

alu light

alu solid

KLEDING / TEXTIEL

alu light

alu light

INSTALLATIES

alu framecase

52

alu robust

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

VEILIGHEIDSTECHNIEK

alu design

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

alu light

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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alu robust

ELEKTRONICA

vario case

COSMETICA

alu design
alu light

Referenties

alu briefcase & alu design

Op onze website vindt u nog meer referenties

alu framecase

www.faisst-koffers.nl

ELEKTRONICA VOOR HOME-ENTERTAINMENT
Dit zeggen onze klanten:
“Wij zijn door Faisst uitstekend geadviseerd over de mogelijkheden!”
cargo air

alu light

TECHNIEK

DRANK MET EN ZONDER ALCOHOL

alu robust
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Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

alu robust

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

alu light

alu design

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Onze dienstverlening

Visualisatie

Al voor de aanschaf resp. aankoopbeslissing bent u bij Faisst aan het juiste adres!
Persoonlijk advies, ontwerpen en renderings van uw koffer resp. uw inzetten en een naadloze kwaliteitscontrole zijn bij Faisst vanzelfsprekend! Bij Faisst bieden wij onze klanten
een uitgebreide after sales service. Deze strekt zich uit van een eigen reparatieservice in
huis tot en met enquêtes voor onze klanten voor de verbetering en verdere ontwikkeling
van de producten.

Wij bieden een volledige
oplossing uit één hand!
Advies

Variant 1

Logistiek &
verzending

4
44
444

Briefing

Vakkundig.
Professioneel.
Betrouwbaar.

Variant 2

Uw voordelen door 3D-visualisatie

Productie

+

Ontwerp &
visualisatie
Kwaliteitsbeheer

Vakkundig advies maakt bij
Faisst deel uit van de basisprincipes binnen onze
bedrijfsfilosofie.
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Heeft u een 3D-weergave van
uw Faisst koffer nodig voor uw
presentatie of reclamedoeleinden?
Wij visualiseren uw maatwerk
koffer. Realistische weergave.

4

De tekeningen voor de schuimstofinzetten en eenvoudige
ontwerpen nemen wij graag
kosteloos voor onze rekening!

Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

+

Wij voeren de complete
vulling van de monsters en de
producten voor u uit.

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Reparatieservice - Wij herstelen beschadigingen aan de
koffer en vervangen versleten
onderdelen.

Vr. 07:30 – 15:00

h

Voordelig alternatief voor omslachtige productfotografie

+

Weergave van meerder perspectieven eenvoudig mogelijk

Weergave van verschillende productvarianten eenvoudig te realiseren

+

Snelle en fotorealistische resultaten die ook eenvoudig 		
nabewerkt kunnen worden

Visualisering van het etui met
producten in de preproductie.
Gebruik voor bv. marketing- en
reclamedoeleinden.

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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Kleurenkaart kofferoppervlakken
Kleuren oppervlak Reef
Standaardoppervlakken

77120
Zilver metallic

alu light, alu design, alu briefcase, alu framecase

77803
Antraciet metallic

77153
Donkerblauw metallic

77300
Wit

77200
Zwart

Kleuren oppervlak Wave

Kleuren oppervlak Pearl

Oppervlak Shell

Standaardoppervlakken alu robust, alu style, alu cube

Standaardoppervlakken alu solid

Speciale oppervlakte
vario case

Nieu

76 120
Wit aluminium
RAL 9006

76 12 1
Hoogglanzend 		
aluminium naturel

76203
Zwart mat

99120
Zilver metallic

99200
Zwart

U ontvangt bij een afspraak met onze verkoper
onze kleinste koffer als geschenk.

80210
Zwart

Kleuren oppervlak Surf

Persoonlijk advies

Speciale kleuren

 00800 48800088

Geel

Oranje

Rood

Bordeaux

Groen

Olijfgroen

76230

76 1 10
→ RAL 2008

76 130
→ RAL 3020

76 13 1
→ RAL 4004

76 171
→ RAL 6029

76 172
→ RAL 6003

Hemelsblauw

Blauw metallic

Kobaltblauw

Nachtblauw

Oceaanblauw

Turquoise

76 150
→ RAL 5015

76 15 1
→ RAL 5010

76 154
→ RAL 5013

76 153
→ RAL 5022

76 160
→ RAL 5020

76 152
→ RAL 5018

→ RAL 1023

w

freecall

U vindt een aantal geselecteerde artikelen ook online

www.faisst-shop.com
Wit

Zwart

Leigrijs

Grau

Lichtgrijs

Fenol donkerbruin

76300
→ RAL 9010

76200
→ RAL 9004

76804
→ RAL 7015

768 15
→ RAL 7037

76807
→ RAL 7046

76 10 1

Overige kleuren en oppervlakken op aanvraag
Kleurafwijkingen voorbehouden
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Persoonlijk advies  +49 7231 42 80 89-0

Ma. – Do. 07:30 – 16:30

h

Vr. 07:30 – 15:00

h

Fax +49 7231 42 80 89-67

E-Mail info@faisst-koffer.de

Web www.faisst-koffers.nl
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www.tablo.de 07/2018

enjoy mobility

Persoonlijk advies

 00800 48800088

freecall

Faisst GmbH
Carl-Benz-Str. 14 – 16
75217 Birkenfeld/Germany
Fon +49 (0) 7231 42 80 89-0
Fax +49 (0) 7231 42 80 89-67
info@faisst-koffer.de

Een onderneming van de Kling Groep
www.kling-unternehmensgruppe.de

www.faisst-koffers.nl

