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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 vrijetijdsbus, in deze catalogus vindt u diverse onderdelen, die 
van uw bus een gerieflijke camper maken.

Wij hebben in ons gamma 
zijschuifdeurtreden voor de VW T5 en T6 
(extra hoog, met en zonder lichtopening), 
alsmede extra brede en extra diepe 
achterzijde deurdrempeltreden 
(achterklep en dubbele achterdeur), 
kantlijsten in diverse breedtes voor 
de installatie van zij- en achterramen. 
Deurafdichtingen, kofferklepafdichtingen 
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 zijschuifdeur drempel 
(geschikt voor linker en rechter 
zijde) voor de VW Transporter 
T5 en T6. Deze drempel is voor 
de 85 mm extra diepe trede, met 
en 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

BRS4002

Universal Glass Edge trim, to hide the 
gab between rear and centre glass. 

Comes on a 25m roll.
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BETASEAL™ - 1527 - KIT VAN DUPONT™ 
REF: PUM400K060P

Kan koud toegepast worden, medium viscositeit, hoge 
stijfheid (high modulus) en snel uithardende verlijming
Compatibel met alle automerken
Goede rupsstabiliteit - voorspelbaar, makkelijk en proper 
Niet geleidende urethaan, die interferenties met radio, 
mobiele telefoons, GPS of veiligheidssystemen van de auto 
(ADAS)  vermindert
60 minuten wegrijtijd binnen een temperatuurbereik  
van -10°C -40°C
Nat-op-nat (wet-on-wet)  - niet-schudden primer technologie 
voor nog snellere en makkelijkere ruitverlijming
OEM goedgekeurd
Geleverd in KIT*verpakking met 12x 400ml worsten, primer, 
spuitmonden en reinigingssponsjes

* Ook beschikbaar in andere verpakkingseenheden, volumes en wegrijtijd-variaties

+1
 B
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ion Windshields Bonded
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Een snel en veilig verlijmingsconcept in  
OE-kwaliteit van de pionier in autoruitverlijming
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Na meerdere eerdere 
uitvoeringen, hebben  
we opnieuw onze 
ontwerpen aangepast.  
Liever dan een canvas 
stoffen tas, is de  
nieuwe en verbeterde 
Chair Pod (stoel houder) 
nu een vacuüm gevormde 
kunststof houder, waarin 
twee campingstoelen 
van het merk VanShades 
makkelijk worden 
opgeborgen. 

De box neemt slechts 110mm ruimte in aan de achterklep van het voertuig 
en heeft een magnetisch deksel en een voorgespannen rubberen scharnier 
voor comfortabele opberging en bereikbaarheid. De Chair Pod is uitgevoerd 
in lichtgrijze kunststof, die overeenkomt met de VW-lijsten op de zuilen van 
de Transporter. De Chair Pod kan in slechts 10 minuten volledig geïnstalleerd 
worden. 

Achterklep Chair Pod
Voor VW T5 & T6
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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 en  tevens volledige verduistering 
met uitstekende 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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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.
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