PASVORM AUTOMATTEN
BEDRIJFSWAGENS

QUALITY CAR SPECIALS

ALGEMENE INFORMATIE
Te bestellen in diverse combinaties

Profondo Carstyle is al 30 jaar specialist in het produceren van exact passende
bedrijfswagenmatten voor elk soort bestelwagen of vrachtwagen. Of het nu gaat om een
bestelwagen met enkele of dubbele cabine danwel korte of lange wielbasis, Profondo
heeft altijd een uitstekende oplossing. Profondo produceert de bedrijfswagenmatten
zelf, waardoor snelle levertijden kunnen worden gegarandeerd en bovendien ook
aangeleverde patronen van klanten exact gemaakt kunnen worden.
Pasvorm automatten worden perfect op maat voor elke bedrijfswagen gemaakt (100%
pasvorm) en volgen alle contouren van de bodem, waardoor deze automatten in de
eerste plaats het veiligst zijn, omdat door de pasvorm de matten niet kunnen schuiven.
In de tweede plaats staat een pasvorm automattenset veel fraaier, dan een minder goed
passende universele mattenset.
Profondo adviseert, ondanks de goede pasvorm van onze producten, voor uw veiligheid
een bevestigingssysteem te gebruiken om te voorkomen dat deze automat onder de
voetpedalen terecht komt. Bij elke bedrijfswagenmat kan Profondo een bijpassend
bevestigingssysteem leveren. Uiteraard kunnen alle merken bevestigingssystemen
geleverd worden.
Kwaliteiten
U kunt bij Profondo kiezen uit 4 tapijtsoorten voor uw pasvorm bedrijfswagenmatten:
Naaldvilt

Ribtapijt

Luxe velours

Super velours

Tapijtkwaliteit

1880 gram/m2

2630 gram/m2

2500 gram/m2

3500 gram/m2

Materiaal

100% polypropyleen

100% polypropyleen

100% polyamide

100% polyamide

Hakstuk

Ja, standaard

Ja, standaard

Gratis, optioneel

Gratis, optioneel

Bevestiging

Gratis systeem

Gratis systeem

Gratis systeem

Gratis systeem

Tapijtkleuren

8 kleuren

1 kleur

8 kleuren

5 kleuren

Randkleuren

21 kleuren

21 kleuren

21 kleuren

21 kleuren

Doelgroep

Budget

Duurzaam

Luxe

Exclusief

Laadvloeren
Profondo levert ook voor het volledige gamma
bedrijfswagens perfect passende laadvloeren in
tapijt of rubber. Een passende rubber laadvloer
is heel functioneel aangezien deze anti-slip is en
geen vloeistoffen doorlaat, alsmede gemakkelijk
schoon te maken is en in het algemeen het
voertuig beschermt. Een laadvloer van tapijt
is meer functioneel voor een mooie estetische
uitstraling.

Gehele assortiment online
Profondo biedt een uitgebreid assortiment bedrijfswagenmatten. Al de pasvormen zijn zichtbaar op
onze online webshop (ProfShop), waarbij de klant
direct de prijzen, kortingen en levertijden kan zien.
Op deze webshop zijn ook overige artikelgroepen
te vinden die Profondo levert, zoals: Stoelhoezen
voor bedrijfswagens en overige automaterialen.
Ga naar webshop.profondo.nl
voor meer informatie.
ProfShop

webshop.profondo.nl

OPTIES

Complete sets - Zware kwaliteit textiel stoelhoezen
Luxe velours

Super velours

Ribtapijt

Tapijt

Naaldvilt

Tapijtkleur

Zwart
Bruin

Antraciet
Bruin

Zwart
Bruin

Zwart
Bruin

Antraciet
Bruin

Antraciet
Bruin

Antraciet
Bruin

E209

C021

C251

R021

R909

X121

X109

Donker
Bruingrijs

Donker
Bruin
blauw

Antraciet
Bruinblauw

Bruin
Grijs

Bruin
Grijs

Beige
Bruin

C920

C915

R058

R902

X902

X050

* Werkelijke tapijtkleuren kunnen afwijken van getoonde voorbeelden.

* Meer tapijtkleuren op aanvraag leverbaar.

Randkleur
F1 - Zwart

F2 - Antraciet

F8 - Grijs

F11 - Zilver

F6 Practical
- Beige

F16 - Gebroken wit

F20 - Wijnrood

Mercedes

Volkswagen

Opel

Universeel

Klittenband

* Meer randkleuren op aanvraag leverbaar.

Bevestigingssystemen
Ovaal

Peugeot / Citroën

CUSTOM-MADE MATTEN
BEDRIJFSWAGENMATTEN EIGEN PATROON
Profondo maakt naast bedrijfswagenmatten volgens onze eigen
maatpatronen, ook matten op exacte maat volgens klantspecificatie. De klant kan in dit geval een patroon aanleveren op karton
of papier, waarna wij dit in elke tapijt- of rubbersoort kunnen produceren en afwerken.
Deze service is met name interessant voor bezitters van speciaal
aangepaste bestelwagens, maar ook bv. old-timers, campers,
caravans, boten, etc.
Door middel van snelle digitale
snijtechnieken (Automated Cutting
Systems)
en
patroonscanning
middels cameratracking is Profondo
in staat om snel en precies pasvorm
automatten te produceren.
voorbeeld van maatwerk

LOGO’S / BEDRUKKINGEN OP MATTEN
Het is mogelijk dat Profondo uw eigen bedrijfslogo op een mattenset
plaatst. Wij bieden hiervoor diverse opties, zoals geborduurde
logo’s danwel logo’s in PVC.
Voor meer informatie over logo-varianten en de bestelprocedure neem
dan contact met ons op.
Helaas is het door wettelijke beperkingen niet mogelijk om beschermde
(trade-mark) merklogo’s, teksten of andere uitingen (tenzij met
schriftelijke toestemming van de merkhouder) op de door Profondo
geleverde mattensets te plaatsen.

PASVORM RUBBER
Naast pasvorm tapijtmatten voor bedrijfswagens levert Profondo ook pasvorm automatten en laadvloeren in vier rubbersoorten:
Diamantplaatrubber, Noppenrubber, Ribloper en Traanplaatrubber. Rubber als bekledingsmateriaal heeft de eigenschappen:
anti-slip, vloeistofdicht en eenvoudig schoon te maken.

Diamantrubber

Noppenrubber

Ribloper

Traanplaatrubber

Wagenmakerij 4, 4762 AV, Zevenbergen
Tel: +31(0)168-323745 / Fax: +31(0)168-323749
www.profondo.nl / info@profondo.nl
001.B1404.v1

ProfShop

webshop.profondo.nl

