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ALS ALLES IN ELKAAR KLIKT



DAN WEET U AL  
HOE HET WERKT

Jarenlang zijn klikvloeren gebruikt in woningen en kantoren. Toen we het concept 
naar de bedrijfswagenbranche brachten, hebben we het verfijnd om tegemoet te 
komen aan de wensen van onze klanten op het gebied van functionaliteit, stevigheid 
en licht gewicht.

BESCHERMT DE RESTWAARDE
Voorbij is de tijd dat je door het chassis van 
het voertuig moest boren. Onze nieuwe 
bestelwagenvloeren en rails worden 
geïnstalleerd met gebruik van zeer krachtige 
lijm, die sterker is dan bouten en moeren en 
zorgt dat de restwaarde van het voertuig 
intact blijft.

VERGROOT UW LAADVERMOGEN
Je zou het teamwork kunnen noemen, de 
manier waarop verschillende materialen 
samenwerken zodat een systeem ontstaat 
dat ergonomisch, lichtgewicht en robuust 
is. Het lichtere gewicht vergroot het 
draagvermogen van het voertuig en verlaagt 
het brandstofverbruik en de uitstoot. 

VERLAAGT UW KOSTEN
De verzendkosten voor vloeren en bekleding 
kunnen bijna net zo hoog zijn als de prijs 
van de producten zelf. Omdat we modules 
leveren die ontworpen zijn om perfect te 
passen op europallets, zijn de transportkosten 
aanzienlijk lager.

VEREENVOUDIGT DE MONTAGE
Het werken met kleinere, beter beheersbare 
modules in plaats van één groot stuk biedt 
voordelen op het gebied van ergonomie en 
een efficiëntere verwerking van materiaal in 
de werkplaats.
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BEUGELS MET INGEBOUWDE VEILIGHEID
De vloer- en wandbeugels hebben een 
ingebouwde schokabsorberende functie voor 
maximale veiligheid.

KORTERE INSTALLATIETIJD
Dankzij het slimme ontwerp vermindert de 
algehele installatietijd, omdat de inrichting 
snel wordt vastgezet in de rails.

MODULAIR VOOR MAXIMALE 
FLEXIBILITEIT
De beugels zijn modulair zodat ze perfect 
passen in elke installatie.

EENVOUDIG TE DEMONTEREN
Doordat de inrichting op rails wordt 
bevestigd, kan deze gemakkelijk worden 
gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd 
indien nodig



RAILS VOOR GEMAKKELIJKER 
INSTALLEREN
De rails kunnen worden gemonteerd 
op de zijwanden van het voertuig of 
aan het plafond en vereenvoudigen het 
installeren van inrichtingssystemen en 
andere accessoires.

GELIJMD - BOREN IN HET VOERTUIG 
IS NIET NODIG
De vloer en rails worden geïnstalleerd 
met zeer krachtige lijm, wat een sterker 
resultaat geeft dan bouten en moeren. 

ANTI-SLIPVLOEREN
Het vloeroppervlak is gemaakt van antislip 
aluminium loopplaten, die bijdragen tot 
een veiliger werkomgeving.

GEÏNTEGREERDE VLOERRAILS
De vloer heeft geïntegreerde rails 
voor een snelle en veilige installatie 
van inrichtingssystemen en andere 
accessoires.



LICHTGEWICHT BEKLEDINGEN
Voorgesneden wand- en plafondbekleding 
met snelle, gemakkelijke montage zonder 
boren.

MODULAIR EN EENVOUDIG TE 
INSTALLEREN
De modulaire klikvloer wordt gelegd met 
de messing-en-groefmethode.

LICHTGEWICHT EN ROBUUST
Dankzij een unieke sandwichconstructie 
is de vloer zowel lichtgewicht als robuust.

SLIMME ACCESSOIRES
Accessoires zoals sjorogen, haken en 
cargostangen, zijn eenvoudig rechtstreeks 
te monteren op de vloer- en wandrails.



TUSSENSCHOT MET SCHUIFDEUR
Het lichte tussenschot met schuifdeur 
zorgt voor snelle en eenvoudige toegang 
tot de laadruimte.

MEER LAADRUIMTE
De oplossing met opklapbare legborden 
vergroot de effectieve laadruimte van het 
voertuig met max. 50 procent.

ACCESSOIRES
Sjorogen en haken kunnen gemakkelijk 
rechtstreeks worden vastgezet in de 
geïntegreerde T-profielen aan het eind 
van het legbord.

OPKLAPBARE LEGBORDEN
Ergonomische, lichtgewicht opklapbare 
legborden met hoog laadvermogen (120 
kg per legbord).
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Met bijna 50 jaar ervaring in het werken met modules zijn we vol 
vertrouwen dat we nog een stap verder kunnen gaan met modulariteit. 
Dit nieuwe systeem van voertuigvloeren, bekleding en installatie voor 
bedrijfswagens is een echte innovatie, wat wordt ondersteund door 
het feit dat we meer dan tien patenten hebben aangevraagd.

Het systeem is zowel geschikt voor bestelwagens met alleen vloeren 
en zijwandbekleding binnenin, als voor traditionele bedrijfswagens of 
bestelwagens.

Als aanbieder van totaaloplossingen heeft Modul-System veel te 
bieden. Bezoek onze website voor meer informatie.

DE VOLGENDE MODULAIRE  
REVOLUTIE BEGINT VANDAAG

MODUL-SYSTEM
 www.modul-system.nl


