08-2008 [F-1301] Phoenix Cases - Mephisto Exclusive (model F-1301)
Smaken verschillen, en dat is maar goed ook. De een ziet graag een mooie houtnerf, en de
ander wil een strakke egale kleur. Deze koffer is van het oersterke en zeer krasbestendige
MDF gemaakt.
Medium Density Fibreboard
MDF staat voor Medium Density Fibreboard. Wie over dit materiaal iets meer wil weten,
moet maar eens kijken op:
NL:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Medium-Density_Fibreboard.
D:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitteldichte_Holzfaserplatte.
UK:
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium-density_fibreboard.
Toen ik de eerste MDF-koffer voor het eerst zag, stond ik enigszins verbaasd te kijken, want
ik was zwaar onder de indruk van de hoogwaardige afwerking! Ik heb het hier vooral over het
schuur- en plamuurwerk, en niet te vergeten het spuitwerk of beter gezegd het aflakken! Met
oog voor detail wil ik benadrukken dat de randen én de hoeken perfect aansluiten met de rest
van de koffer. Dat is op de onderstaande afbeelding dan ook goed waar te nemen …

Model: F-1301
RAL systeem / RAL Farbsystem / RAL color system
Een ander voordeel van MDF is bovendien, dat deze koffers leverbaar zijn in elke
willekeurige RAL-kleur! De meest gevraagde RAL-kleur tot nu toe is gitzwart (RAL 9005).
Niet zo vreemd eigenlijk, want Mephisto verkocht in het verleden ook koffers in deze kleur.
Wie meer over RAL-kleuren wil weten moet maar eens kijken op:
NL:
http://nl.wikipedia.org/wiki/RAL_(kleursysteem) en
http://www.maisin.be/RAL.txt.
D:
http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbsystem und
http://www.emobil-center.de/ral-farbtabelle.html.
UK:
http://en.wikipedia.org/wiki/RAL_(color_space_system) en
http://www.resin-floors.com/nl/info_ral.htm!!

Description / Besondere Merkmale: model F-1301
• Price / Preis:
On demand / Auf Anfrage
• Material / Material:
MDF (Medium Density Fibreboard)
• Colour / Farbe:
Tiefschwarz (RAL 9005)
• Weight / Gewicht:
6,8 kilo
• Measures / Abmessungen:
60 x 48,5 x 12,8 cm
• Compartment / Computerfach:
40,5 x 40,5 cm

Model: F-1301

Model: F-1301

Phoenix Cases and small imperfections in the woodwork
After delivering some of the wooden cases, please be advised about guarantee and quality.
Phoenix Cases builds custom made cases and therefore small imperfections in the woodwork
cannot be avoided. Especially regarding the woodwork, Phoenix Cases tries to avoid any
imperfections, but by using wood as a main part of the cases imperfections unfortunatelty
cannot be avoided for 100% …

Model: F-1301
Model: F-1301
You want more information about model F-1301 custom made case?
E-mail: heinveldhuis@home.nl.
Baujahr / Release
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