
Waarom 
Laat ik mijn bedrijfswagen inrichten

door Syncro System ? 

NL



Bespaar 30 min per dag dankzij de 
rekken, de lades en de koffers  

van Syncro System

Laden onder de vloer om de  
laadruimte te optimaliseren

Schuiflade voor pick-up en 4x4

  +32 (0) 81 .811 . 224  www.syncro-utilitaire.be

De modulaire elementen Syncro System 
brengen de beste oplossi met de verhouding 

soliditeit, gewicht en prijs

2
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De robuuste inrichting van Syncro System 
verbetert uw organisatie en uw dage-

lijkse efficiëntie.  U bespaart tijd door al uw 
gereedschap direct bij de hand te hebben en 

een beter beheer over uw voorraad te hebben.  
De elementen van Syncro zijn modulair en over 

te bouwen van het ene voertuig naar het andere. 

 Waarom  
 uw  
 bedrijfswagen  
 inrichten ?
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Wiel bescherming  
(staal/hout of staal/aluminium)

Diverse oplossingen voor  
ladingbeveiliging

  +32 (0) 81 .811 . 224  www.syncro-utilitaire.be

GRATIS ONLINE  
OFFERTE

Geen wegglijdende vloeren en voor-
gevormde beschermingspanelen die 

klaar zijn voor montage.
Op voorraad voor veel wagen.
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Door het inrichten van uw voertuig met  
laadruimtebescherming, voorkomt u 

schade aan de laadruimte en carrosserie.  
Vloeren en panelen zijn al gesneden in de 

vorm van de carrosserie en vooraf geboord 
voor extra montagegemak 

Hoe kan ik  
mijn  
bedrijfswa-
gen met 
een hogere 
restwaarde 
verkopen 
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GRATIS ONLINE  
OFFERTE

Ladingbeveiliging met anti-diefstals-
lot voor ladders

Révolutionnaire !Video
op onze website

Strapbox voor snel vast op het 
dakdragers

Achter ladder on deur. 
(verschillende modellen).

Ladderrol op de achterkant 
over de gehele breedte
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Het Rhino imperiaal is de sterkste en heeft 
veruit het mooiste design verkrijgbaar in de 

markt. Zijn ontwerp van geanodiseerd alumi-
nium geeft hem een onvergelijkbare uitstraling.  

De aerodynamische vormen voor brandstofbespa-
ring van de zijkanten en van de dwarsbalken zorgen 

ervoor dat het imperiaal ook op de autosnelwegen 
stil en brandstofzuinig is. Dankzij zijn grote ladderrol 

kunt u uw ladders gemakkelijk laden  

Kan een 
imperiaal 
sterk,  
design en 
stil zijn
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Glasrasteel  beschikbaar 2 modellen : Vaste 
opzetbank of opklapbare opzetbank

  +32 (0) 81 .811 . 224  www.syncro-utilitaire.be

Geïntegreerde ladder in glasrasteel

Systeem « easy » voor een snelle 
montage / demontage zonder 

Verstelbare hoogte  
van 2.00 tot 3.05 m

GRATIS ONLINE  
OFFERTE
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Het glasresteel is een ideale oplossing voor vele 
professionals die hun werkzaamheden sneller, 

efficiënter en veiliger maakt.  
De constructie van gelaste aluminium profielen 

biedt voldoende sterkte en de nodige stijfheid voor 
het zwaarste werk  

Hoe kan ik 
op veilige 
wijze glas 
en kozijnen 
vervoeren
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Slot voor deur in versie 
Mono, Duo of Trio 

(op vooraad en expeditie by Post)

Beveiligde koffer

Raamroosters voor achterdeuren  
en zijruitdeur

Beschermen 
uw investering

Video
op onze website
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Het diefstal van uw apparatuur kan een 
groot financieel verlies betekenen en u in 

grote problemen brengen. Denk aan de 
beveiliging van uw bedrijfswagen voordat 

het te laat is  

Hoe kan ik 
mijn  
bedrijfswagen 
beschermen 
tegen  
diefstal 

11



Laaprampen opklapbaar en  
draagbaar

Laaprampen met bediening  
(Laadcapaciteit : tot 1,5T)

Binnen laadliften

  +32 (0) 81 .811 . 224  www.syncro-utilitaire.be

GRATIS ONLINE  
OFFERTE
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Syncro System biedt een breed assortiment 
van laaprampen geschikt voor diverse  

doeleinden (Laadcapaciteit van 250kg tot 1,5T)

Hoe kan ik 
mijn  
goederen 
met gemak 
laden en 
lossen
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Opbergen van kitbussen  
en spuitbussen

Magnetische werlampen en  
bevestiging in led’s versie

Mobiel bureau

Buizen- en kabel-houder

Prijzen op 
ESHOP internet

www.syncro-utilitaire.be14
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Dankzij de handige accessoires van  
Syncro System, kunt u de kleinste ruimte 

optimaal gebruiken om uw gereedschap en 
materialen op te bergen   

Hoe kan ik 
mijn kleine 
materialen 
opbergen
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Syncro System s.p.r.l.

Z.I . de Noville-les-Bois
Rue Georges Cosse 4a, 5380 Fernelmont

Tél :  +32 (0) 81 /811 . 224
Open op maandag t/m donderdag van 8:30 tot 17:00
Op vrijdag tot 15:00
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