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Uitvoering & bouwjaar

Montage kappen

Art.Nr.

Zonder ruit

B-Stijl Separatiewand
Onze wand zorgt ervoor dat de lading veilig in de laadruimte
blijft en u minder last heeft van geluid of stof. Hierdoor wordt
de veiligheid van de bestuurder en bijrijder gegarandeerd.
Naast de aandacht voor veiligheid is er oog voor comfort; de
meeste separatiewanden zijn dieper uitgevoerd, zodat er meer
stelruimte is bij de voorstoelen. Hierdoor zitten de mensen op
de eerste zitrij comfortabeler. De B-stijl wand kan, afhankelijk
van het type auto, éénzijdig of zelfs tweezijdig bekleed worden.
Dit zorgt voor meer geluidsreducering vanuit de laadruimte. Tot
slot is de temperatuur in de cabine beter te reguleren na het
scheiden van de cabine en de laadruimte.

Met ruit

Met een oog voor perfectie adviseren wij u graag tot in de puntjes.

Montage style

bijna ieder model tot polyesterwerk op maat. Alles is mogelijk.

Achterzijde bekleed

product te kunnen voorzien. Van separatiewanden voor

Voorzijde bekleed

| Toyota

Iedere dag werken wij aan innovaties om u van het best mogelijke

Diepte in cm

4

Hi Ace
TOY-0765

Hi Ace

± 18

TOY-0766

Hi Ace

± 18

CPT-0010

ProAce >16

± 22

CPT-0011

ProAce >16

± 22

ProAce

Continu actueel aanbod
De lijnen binnen het bedrijf zijn kort; ontwerp, productie
en montage bevinden zich onder één dak. Zo kunnen
wij een korte levertijd bieden en blijft het aanbod actueel
en in ontwikkeling.
Zodra een (ver)nieuw(d) model bedrijfswagen op
de markt komt, maakt ABK een bijpassende separatiewand.

bestel al onze
producten op
abk-kunststoffen.nl
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De in deze brochure getoonde informatie wordt door ABK Kunststoffen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid
en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan noch kan er door klant rechten uit worden ontleend. Er kunnen
wijzigingen worden aangebracht of producten worden verwijderd zonder voorafgaande mededelingen. Productinformatie
kan onvolledig zijn of niet meer geldig zijn. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten,
vergissingen en marktontwikkelingen.
Alle getoonde afbeeldingen geven zo goed mogelijk het te kopen product weer, maar kunnen afwijken van de werkelijkheid. Aan
getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
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Bestel nu al onze
producten online
via onze webshop

Einsteinstraat 1
6669 NC Dodewaard
+31 (0)488 482 446
info@abk-kunststoffen.nl
abk-kunststoffen.nl
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