
Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Een uitgebreid assortiment van toebehoren voor bedrijfswagens is 
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voor ladders,enz. Steeds de beste 
en veiligste toebehoren

Imperialen, beschikbaar in 
staal en aluminium, met een 
uitgebreid assortiment 
van toebehoren.

8

7

5

VEHICLE ACCESSORY SERVICE TEAM

VEHICLE ACCESSORY SERVICE TEAM

Rondom bescher
Sidebars, 
Achterbars

iefstal 7

g
plaatse!

en en 
n de 

keuze 
baar

rs, ladders, bevestigingen 
s,enz. Steeds de beste 
toebehoren

1

2

3

4

6

1

Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
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Neem vandaag nog contact op.

Opstaptreden 
Zij- en achterzijde 
zorgen voor een 
ergonomische en 
veilige toegang in 
het voertuig

Oprijrampen aangepast 
aan uw specifi eke 
behoeften

Veiligheidssloten als preventie- 
& bescherming tegen diefstal

Beschermingsroosters                                      
voor de ruiten

Binnenkant: laadvloeren, zijpanelen en 
wielkastbeschermingen behouden de 
restwaarde van uw voertuig.

Daarnaast is er een uitgebreide keuze 
van ladingsbevestigingen beschikbaar

Rondom bescherming:  
Sidebars, 
Achterbars, 
Pushbars

Buizenkokers, ladders, bevestigingen 
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Neem vandaag nog contact op.

Opstaptreden 
Zij- en achterzijde 
zorgen voor een 
ergonomische en 
veilige toegang in 
het voertuig

Oprijrampen aangepast 
aan uw specifi eke 
behoeften

Veiligheidssloten als preventie- 
& bescherming tegen diefstal

Beschermingsroosters                                      
voor de ruiten

Binnenkant: laadvloeren, zijpanelen en 
wielkastbeschermingen behouden de 
restwaarde van uw voertuig.

Daarnaast is er een uitgebreide keuze 
van ladingsbevestigingen beschikbaar

Rondom bescherming:  
Sidebars, 
Achterbars, 
Pushbars

Buizenkokers, ladders, bevestigingen 
voor ladders,enz. Steeds de beste 
en veiligste toebehoren

Imperialen, beschikbaar in 
staal en aluminium, met een 
uitgebreid assortiment 
van toebehoren.

8

7

5

VEHICLE ACCESSORY SERVICE TEAM

VEHICLE ACCESSORY SERVICE TEAM

Rondom bescher
Sidebars, 
Achterbars

iefstal7

g
plaatse!

en en 
n de 

keuze 
baar

rs, ladders, bevestigingen 
s,enz. Steeds de beste 
toebehoren

1

2

3

4

6

1

Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
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Neem vandaag nog contact op.

Opstaptreden 
Zij- en achterzijde 
zorgen voor een 
ergonomische en 
veilige toegang in 
het voertuig

Oprijrampen aangepast 
aan uw specifi eke 
behoeften

Veiligheidssloten als preventie- 
& bescherming tegen diefstal

Beschermingsroosters                                      
voor de ruiten

Binnenkant: laadvloeren, zijpanelen en 
wielkastbeschermingen behouden de 
restwaarde van uw voertuig.

Daarnaast is er een uitgebreide keuze 
van ladingsbevestigingen beschikbaar

Rondom bescherming:  
Sidebars, 
Achterbars, 
Pushbars

Buizenkokers, ladders, bevestigingen 
voor ladders,enz. Steeds de beste 
en veiligste toebehoren

Imperialen, beschikbaar in 
staal en aluminium, met een 
uitgebreid assortiment 
van toebehoren.

8

7

5

VEHICLE ACCESSORY SERVICE TEAM

VEHICLE ACCESSORY SERVICE TEAM

Rondom bescher
Sidebars, 
Achterbars

iefstal 7

g
plaatse!

en en 
n de 

keuze 
baar

rs, ladders, bevestigingen 
s,enz. Steeds de beste 
toebehoren

1

2

3

4

6

1

Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Een uitgebreid assortiment van toebehoren voor bedrijfswagens is 
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Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Een uitgebreid assortiment van toebehoren voor bedrijfswagens is 
beschikbaar samen met de V-A-S-T montageservice ter plaatse!

Neem vandaag nog contact op.
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Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Een uitgebreid assortiment van toebehoren voor bedrijfswagens is 
beschikbaar samen met de V-A-S-T montageservice ter plaatse!
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Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Een uitgebreid assortiment van toebehoren voor bedrijfswagens is 
beschikbaar samen met de V-A-S-T montageservice ter plaatse!

Neem vandaag nog contact op.
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Imperialen, beschikbaar in staal en aluminium, met een
uitgebreid assortiment van toebehoren.

Galeries de toit multifonction, 
disponibles en aluminium ou 
acier, avec une large gamme 
d’accessoires pour chaque application.

Buizenkokers, ladders, bevestigingen voor ladders, enz. 
Steeds de beste en veiligste toebehoren.
Tubes de chargement, échelles auxiliaires, fixations 
d’échelle, etc. Toujours la solution de chargement 
correcte et sûre.

Rondom bescherming:
sidebars, achterbars en pushbars.
Barres de protection:
adaptées aux besoins particuliers.

Binnenkant: laadvloeren, zijpanelen en wielkastbeschermingen behou-
den de restwaarde van uw voertuig. Daarnaast is er een uitgebreide 
keuze aan ladingsbevestigingen beschikbaar.
Intérieur: protections latérales, planchers de 
sécurité et protections des passages de roues 
maintiennent la valeur du véhicule. Des systèmes 
     de fixation de la cargaison sont aussi disponibles.

Veiligheidssloten als preventie & bescher-
ming tegen diefstal.
Serrures spéciales pour la prévention
du vol.

Opstaptredes zorgen voor een ergonomische en 
veilige toegang in het voertuig.
Marches latérales ou arrière pour un charge-
ment/déchargement facile.

Oprijrampen aangepast aan uw specifieke 
behoeftes.
Rampes de chargement 
adaptées à vos 
besoins 
particuliers.

Beschermingsroosters voor de ruiten.
Grilles de protection des vitres.

Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Een uitgebreid assortiment van toebehoren voor bedrijfswagens is 
beschikbaar samen met de V-A-S-T montageservice ter plaatse!

Neem vandaag nog contact op.

Opstaptreden 
Zij- en achterzijde 
zorgen voor een 
ergonomische en 
veilige toegang in 
het voertuig

Oprijrampen aangepast 
aan uw specifi eke 
behoeften

Veiligheidssloten als preventie- 
& bescherming tegen diefstal

Beschermingsroosters                                      
voor de ruiten

Binnenkant: laadvloeren, zijpanelen en 
wielkastbeschermingen behouden de 
restwaarde van uw voertuig.

Daarnaast is er een uitgebreide keuze 
van ladingsbevestigingen beschikbaar

Rondom bescherming:  
Sidebars, 
Achterbars, 
Pushbars

Buizenkokers, ladders, bevestigingen 
voor ladders,enz. Steeds de beste 
en veiligste toebehoren

Imperialen, beschikbaar in 
staal en aluminium, met een 
uitgebreid assortiment 
van toebehoren.
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Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Nous vous aidons à fournir la solution individuelle pour le
véhicule de votre client.
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bedrijfswagens is beschikbaar samen met de V-A-S-T 
montageservice ter plaatse!
Une gamme étendue d’accessoires pour tous les véhicu-
les utilitaires est disponible avec le service d’installation 
de V-A-S-T.
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