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Catalogus van ombouwonderdelen voor de Camperbus-ombouwmarkt… 
of u nu een bus ombouwt naar een camper of uw werkbus ombouwt naar 
een vrije-tijdsbus, in deze catalogus vindt u naast diverse onderdelen ook 
ramen en camperruiten, inclusief  VW T4 ramen, VW T5 ramen, VW T6 
ramen. Tevens voeren wij een breed gamma van andere merken, o.a. 
Citroen, Nissan, Fiat, Opel, Ford, Vivaro, Traffic etc.

Wij hebben in ons gamma tevens
zijschuifdeurtreden voor de VW 
T5 en T6 (extra hoog, geen licht), 
alsmede extra brede en extra diepe 
achterzijde deurdrempeltreden 
met pluggen, kantlijsten in diverse 
breedtes voor de installatie van zij- 
en achterramen. Deurafdichtingen, 
kofferklep-afdichtingen en hefdak 
(poptop) afdichtingen op rollen van 
50 m.

Als aanvulling hebben we tevens  
ons unieke campeerbus 
jaloeziesysteem Window Pods® en 
spatschermsystemen van VanShades 
voor de VW T5 en T6.
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TREDEN EN DREMPEL AFDEKKINGEN

8579SXHVRD ABS Zwarte top-
kwaliteit zijlaaddeur drempel
(geschikt voor linker en rechter 
zijde) voor de VW Transporter T5 
en T6. Deze drempel is voor de 
85 mm extra diepe trede, zonder 
licht, om bussen naar campers 
om te bouwen. (Deze drempel 
past niet in plaats van de 100mm 
drempel, in combinatie met de 
schuifstoelenrail)

8579SXHVRD 
 

110 x 21cm

8579BXHV ABS zwarte top-kwaliteit
achterzijde drempel trede voor 
de VWTransporter T5 en T6 met 
dubbele achterdeur (Barn Doors), 
extra-lang en diep, inclusief de 
afdekkapjes voor de  schroefgaten.8579BXHV 

126 x 15,5cm

8579BXHV1H ABS, zwart, top-
kwaliteit achterzijde drempel 
trede voor de VW Transporter T5 
en T6 met  achterklep, extra-lang 
en diep, inclusief de afdekkapjes 
voor de schroefgaten. 8579BXHV1H  

126 x15,5cm
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DEUR AFDICHTINGEN EN KOFFERDEKSEL AFDICHTINGEN

BRS 2462 Afdichting voor de VW
Transporter T5-T6 zij-schuifdeur.

Geleverd op rol van 50 meter en 
moet op maat worden gesneden.

BRS2462

BRS 2462 Afdichting voor de VW
Transporter T5 en T6 voordeur en  
zij-schuifdeur (California/
Caravelle type slider).

Geleverd op rol van 50 meter en 
moet op maat worden gesneden.

BRS2416

BRS2396 Afdichting voor de VW
Transporter T4  schuifdeur, past op 
alle modellen.

Geleverd op rol van 50 meter en 
moet op maat worden gesneden.

BRS2396
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BRS2343 Afdichting voor de VW
Transporter T4 kofferbak, past op
zowel dubbele deur als op 
achterklep.

Geleverd op rol van 50 meter en 
moet op maat worden gesneden.

BRS2343

BRS2439  Afdichting voor de VW 
TransporterT4 voordeur.

Geleverd op rol van 50 meter en 
moet op maat worden gesneden.

BRS2439
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HEFDAK AFDICHTINGEN

BRS4001 Afdichting voor de VW
Transporter T5-T6 hefdak rand,
kan geplaatst worden op 
canvasdiktes tot 5 mm.

Geleverd op rol van 50 meter en 
moet op maat worden gesneden.

BRS4001

BRS1723 Afdichting voor de VW
Transporter T5-T6 met hefdak 
(poptop) rand, kan geplaatst 
worden op canvasdiktes 
tot 3 mm.

Geleverd op rol van 50 meter en 
moet op maat worden gesneden.

BRS1723 
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RAND AFWERKINGSLIJSTEN

BRS2355 ZELFKLEMMENDE PVC 
«U» vormige randafwerkingslijst 
voor dubbele wand voor 
paneeldiktes van 10 tot 12mm. 

Geschikt voor de VW Transporter 
T5 en T6. Geleverd op rol van 100 
meter. 

BRS2355

BRS2428 PVC LIJST/STALEN INZET
Randafwerkingslijst voor 6-8mm 
paneel dikte. Wordt normaal 
gebruikt  voor Vivaro’s en Sprinter 
ramen ombouw.

Geleverd op rol van 50 meter. 

BRS2428

BRS2368 ZELFKLEMMENDE 
PVC «U» vormige universele 
randafwerkingslijst, voor 1.5mm
paneel dikte. Voor ombouw
VW T4, Nissan’s, Transits etc.

Geleverd op rol van 50 meter. 

BRS2368
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RANDAFWERKINGSLIJSTEN

BRS2205 RANDAFWERKINGSLIJST 
ZWART, PVC FLEXIBELE 
GRIP - Universeel profiel/
randafwerkingslijst voor ombouw 
van VW T4, Nissan’s, Transits etc. 
Slechts een lip aan binnenzijde,
zodat het glas strakker verlijmd kan 
worden in de opening.

Geleverd op rol van 50 meter. 
BRS2205

BRS2177 ZWARTE PVC FLEXIBEL
KLEM PROFIEL - smalle 
randafwerkingslijst voor 1mm 
panelen.

Geleverd op rol van 50 meter. 

BRS2177
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GLASRANDAFWERKINGSLIJSTEN

Universele ruitafdichtingslijst, om 
het gat tussen achter en center ruit 
te verbergen. 

Geleverd op rol van 25 meter. 

BRS4002 
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GLAS - RUITEN Productaanbod
Types ramen

DUBBELE ACHTERDEUREN

ACHTERKLEP

Vast

Kleuren Groen (Helder) 
77% LT (lichttransmisie)

Privacy 17% LT 

Wij hebben een gevarieerd aanbod beschikbaar in bijna 
alle uitvoeringen voor Renault, Ford, VW etc.  U kunt ons 
steeds uw speciale wensen kenbaar maken, waarna wij u 
graag een passende aanbieding doen.
Ook leverbaar:  Frame glas!

Dummy Schuifvenster
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Compatibel met alle automerken dankzij 
Sika’s all-in-one primer systeem.


Compatibel met Sika’s All-Black
verlijmingsproces.


Goede rups eigenschappen: stabiliteit en 
voorspelbaarheid, makkelijk en proper 
werken.


Geleverd in een kit met 12 x 400ml
worsten, primer, primer applicatoren x 12,
spuitstukken en schoonmaakspons.

 OEM goedgekeurd



12

VanShades raamhouders WindowPod

Jaloezie en thermische schermsystemen van VanShades
De originele VanShades raamhouders Window Pod® en spatschermsystemen 
zijn bedoeld voor de ombouw  van de VW T5 en T6 met jaloezie- en thermische 
systemen.

Origineel raamscherm Window Pod®

Dit VW T5 en T6 raamjaloezie systeem is een makkelijk te installeren, 
voorgemonteerd jaloezie en kadersysteem, dat stijlvolle privacy biedt voor alle 
ramen van uw VW T5 of T6 Campervan.
Als een smaakvol alternatief voor gordijnen, biedt Window Pods® een 
vlekkeloze, moderne afwerking van uw ramen en ombouw terwijl tevens 
olledige verduistering en thermische kwaliteiten. Verkrijgbaar in zowel geplooid/
verduistering als thermisch-cellulair/verduistering types, zijn onze eenvoudig 
te installeren raamhouder Window Pod® systemen geschikt voor een eerste 
ombouw, of voor een verbetering van een bestaande ombouw.

Cellulair thermisch/verduistering 
eigenschappen: De folie beklede 
cellulaire geplooide structuur van 
onze thermische jaloezieën werden 
gecreëerd voor een moderne strakke 
uitstraling. Het cellulaireontwerp 
houdt een luchtlaag vast, die dient 
als isolatie, en die warmte vasthoudt 
in de winter, en die het voertuig koel 
houdt in de zomer. Voor lange en 
korte wielbasis, met tapijt bekleed 
of glad, voor aftermarket glas of af 
fabriek geinstalleerde ruiten.
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Vanshades spatschermen

Gefabriceerd van stevig 5mm gegoten Acryl of aluminium gebonden
composietplaten, zijn VanShades spatschermen laser gesneden met 
gepolijsteranden en een stijlvolle manier om uw ombouwkeuken af te 
werken.

De VanShades spatschermen 
zijn een stijlvolle en praktische 
oplossing om een groter 
schuifraam te combineren 
met een thermische jaloezie.

Afwerking beschikbaar in 
standaard aluminium kleur, of in 
uw lievelingskleur. 

U kunt  ook uw favoriete 
ontwerp of foto in hoge resolutie 
uploaden wij drukken het op uw 
spatscherm, zodat u een uniek,  
eigen VanShades spatscherm 
heeft.

Raamhouders met thermische 
cellulaire jalouzieën.
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De achterzijde van de spatschermen is bekleed met anthraciet tapijt om 
lichtinval te verhinderen. Jalouzieën die met de spatschermen worden 
geleverd, zijn voorzien van een antraciet kleurige bovenrail;  indien u de 
voorkeur geeft aan een witte bovenrail frame, gelieve ons te informeren.

Wij leveren ook oversized spatschermen, die desgewenst, op maat kunnen 
worden gesneden. Afmeting: 1800mm x 650mm (Aluminium spatscherm 
maat: 1800mm x 607mm) Spatschermen hebben een overeenkomstige 
jaloezie opening op dezelfde maat gesneden als het raamhouder systeem 
Window Pod®.

Beschikbare opties

Duo: De «Duo» jaloezie is een duurzaam 
geplooid vliegengaas scherm dat in de 
raamhouder (Window Pod®) wordt 
bevestigd, samen met de thermisch 
verduisterende jaloezie.

De Duo wordt beneden in het frame 
bevestigd en beide elementen kunnen 
onafhankelijk van elkaar bediend worden. 
Het Duo scherm heeft de zwarte kleur en 
is, zoals de jaloezie, volledig onzichtbaar, 
indien niet in gebruik.

Tapijt opties voor het frame:

Jalouzie kleuren: 



15

Raamhouder Window Pods® Select

Wij stellen een nieuwe toevoeging voor uw raamhouder Window Pods®
jaloezie systeem voor: Window Pods® Select zijn vacuum gevormde ABS 
houders, die bekleed zijn met aluminium composiet platen.

Ze zijn beschikbaar in 15 kleuren en bieden nog meer keuze en een makkelijk
schoon te vegen glanzende afwerking. Gecombineerd met de nieuwe reeks 
thermische jaloezieën bieden zij een perfecte oplossing voor elk interieur. 
Window Pods® Select zijn beschikbaar voor alle ramen van uw VW T5 of T6.
Voor lange en korte wielbasis, met tapijt bekleed of glad, voor aftermarket 
glas of af fabriek geinstalleerde ruiten.
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