
 

  
 

 
 

CARROSSERIE BESCHERMING 
 
Om uw bedrijfswagen respresentatief te houden is het verstandig uw carrosserie te beschermen. 
Wij bieden merk en type specifieke producten, zowel los geleverd als gemonteerd bij u in de buurt. 
U bespaart al gauw enkele honderden euro’s, ten opzichte van uw bedrijfswagendealer. 

 

Wandbekleding 
Om de laadruimte goed te beschermen tegen beschadigingen aan de binnen en buitenzijde van de auto hebben we 
voor elk specifiek voertuig bekleding. 
 
Trimaform (Fins berken) – betonplex wanden glad 

4 of 6,5mm met een toplaag dubbelzijdig fenolfilm (lichtbruin, glad) 
Leverbaar vanaf * 100,00 
 
Kunststofplaat grijs met structuur 5mm  

Lichtgewicht, sterk en gemakkelijk te reinigen. 
Leverbaar vanaf * 109,00 
 
Aluminium perfoplaat 1,5mm met 1-zijdefolie  

Diverse perforaties en steekmaten leverbaar 

Leverbaar vanaf * 209,00 

 
Lat om lat betimmering 

Handig om even iets vast te zetten (bij zware belasting bindrails gebruiken.) 

Leverbaar vanaf * 119,00 

 

Optioneel zijn bijvoorbeeld bindrails mee te bestellen voor het vastzetten van belading. 
Markering op bekleding waar u eventueel iets aan de wand kunt vastzetten. 
Isoleren of stofferen van de wanden en hemel behoren ook tot de mogelijkheid 
Zie accessoires en toebehoren voor uw bedrijfswagen, link (naar die productgroep) 

 
 
 
 
 



 

  
 

 

 
 
Vloerbekleding 
Wij maken standaard gebruik van watervast verlijmde betonmultiplex voorzien van een watervaste antislip coating in 
een zeefdruk patroon. Dit materiaal is zeer sterk, slijtvast en beschikbaar in de kleur bruin. Wij leveren de diverse 
diktes, maar ook alternatieve vloer mogelijkheden. Wij kunnen u adviseren welke vloer het beste bij uw 
werkzaamheden aansluit. 
 
Fortodeck vloer 
Betonmulitplex 9 of 12mm voorzien van een watervaste antislip-coating in een zeefdruk-patroon 
Daarnaast hebben wij ook nog een grijs met zwarte vloer leverbaar fortodeck. 
(optioneel met aluminium afwerkingsprofiel, ingefreeste ogen of ingefreesde bindrails) 
Leverbaar vanaf * 100,00 
 
Kunststof vloer 
In het kader van lichtgewicht en duurzaam leveren wij naast onze kunststof wanden ook kunststof vloeren. Hierin 
hebben wij de diverse mogelijkheden en afwerkingen. 
Leverbaar vanaf * 119,00 
 
Gecoate vloer 
De sterkste vloer leverbaar op de markt, volledig vloeistof dicht en dat blijft hij ook na intensief gebruik. 
De dikke solide kunststof coating maakt deze vloer ideeal voor HACCP, vies, vuil en natte werkzaamheden.  
Het is ook mogelijk de vloer en wanden naadloos te laten coaten! Het alternatief voor polyester wandbekleding, 
goedkoper, sterker en geen stank. 
Leverbaar vanaf * 242,00 
 
Aluminium vloer 
Uiteraard kunt u bij werkverkeer uw vloer ook laten voorzien van een aluminium vloer. Deze is leverbaar met 
tranenplatenmotief of geheel glad. Bij elke vloer kunnen wij deze afwerken met industriele kit. 
Leverbaar vanaf * 229,00 
 

Optioneel bestelbaar bij onze vloerafdekking zijn er diverse opties waaronder; 
Afdekking voor volledige aansluiting op de vloer (niet alle merken) 
Ingefreesde bindrails voor het zekeren van uw belading 
Vloerogen ingefreesd, teruggeplaatst met of zonder vloerschotel 

 
 


