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Garage Evers, specialist in bedrijfswagens.
Wilt u opvallen tussen uw concurrenten, zorg dan dat 

de eerste indruk een onvergetelijke is. Bijvoorbeeld met 
unieke accessoires en praktische aanpassingen die óók het 

aanzien van uw bedrijfswagen vergroten. In welke branche u ook 
actief bent, garage Evers biedt altijd een perfect passende oplossing.

En maakt van uw bedrijfswagen een visitekaartje van uw bedrijf. 

Werken in stijl.
ACCESSOIRES EN OMBOUW 

VOOR BEDRIJFSWAGENS

MERCEDES-BENZ  |  VOLKSWAGEN  |  MAN  |  RENAULT TRUCKS
info@garage-evers.nl

0318-576703MERCEDES-BENZ  |  VOLKSWAGEN  |  MAN  |  RENAULT TRUCKS
Brinklanderweg 3
6744 PC Ederveen
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4 173

Voor die duizenden keren dat je met gereedschap en materialen in- en uitstapt, is een VanStep geen overbodige luxe. 
Zeker niet doordat die zó is uitgevoerd dat hij niet alleen tegen een stootje kan, maar ook gerust een klap kan opvangen. 
De aluminium anti-slip traanplaat volgt de vorm van de carrosserie en houdt de achterkant van je bedrijfswagen netjes.

Treeplank zonder trekhaakGrill - bumpers - stootlijsten - spiegels
grill met chromen lijsten; bumpers, stootlijsten en spiegels in kleur van de carrosserie gespoten

Net als bij personenewagens kan bij een bedrijfswagen de kleur van de carrosserie ook op de bumpers, zonneklep, stootlijsten en 
spiegels toegepast worden. Daarmee ontstaat meer eenheid in het exterieur en oogt het als een strakker geheel.
Chromen lijsten in de grill geven je werkpaard de uitstraling van een raspaard.

Vol lederen interieur
zowel voor de bestuurder als passsagiers verzorgen we de luxe uitstraling van lederen bekleding

Waarom zou uw bedrijfswagen niet het volledige uitrustingsniveau van een luxe personenwagen mogen hebben? Voor wie dagelijks 
vele uren in de cabine vertoeft, is het antwoord duidelijk. We bieden daarom vele luxe materialen, stijlen en verstelmogelijkheden 
die we kunnen toepassen op het gehele interieur. Voor een ultiem gevoel van comfort, niet in de laatste plaats voor het oog.
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5

Treeplank met 3.5t trekhaak en LED verlichting

De VanStep treeplanken die zijn uitgevoerd met een trekhaak zijn zó stevig dat ze het maximaal trekgewicht tot 3500 kg kunnen verhogen.  
Naar wens uitgevoerd met parkeersensoren en achteruitrijlichten die wél voldoende licht geven om opstakels te kunnen zien  
voordat je ze raakt. Neem ‘m mee in de kleur van de carrosserie en je treeplank toont als een robuuste maar stijlvolle accessoire.
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Voor materialen die beter op het dak vervoerd kunnen worden, bieden we een breed scala aan stevige imperialen. 
Een passende oplossing voor vrijwel elke lading, in lichtgewicht aluminium, onvervoestbaar RVS of zwart gepoedercoat 
staal. Zodat je gerust op een veilige, verantwoorde én stijlvolle manier bij je klus zult aankomen.

Imperiaal in aluminium, zwart of RVS

7

RVS side-bars met 90 bocht en RVS side-bars met 45 bocht

RVS side-bars 450 of 900

Side-bars geven een bedrijfswagen niet alleen bescherming tegen parkeerschade, maar ook een stoerder uiterlijk. 
Zeker als deze in prachtig maar onverwoestbaar geborstelde RVS uitgevoerd worden. Voor verschillende merken 

en modellen bedrijfswagens zijn perfect passende side-bars beschikbaar met een 45 of 90 graden afgeronde hoek.
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Accent LED verlichting
koplampen en zonneklep met LED verlichting, LED flitsers

Heldere fl itsers, uiteraard goedgekeurd voor het werk langs de weg, is van essentieel belang voor de veiligheid in bijzondere verkeerssituaties. 
Maar u kunt uw vervoermiddel ook verfraaien door te kiezen voor passende koplampunits of een stijlvolle zonneklep met LED verlichting.
Bovendien vergroot de effi  ciëncy van de energiezuinige LED-techniek de bedrijfszekerheid, doordat ze de accu minder zwaar belasten.

9

Net als bij personenwagens hebben lichtmetalen velgen een grote invloed op het uiterlijk 
van uw bedrijfswagen. Van chique to sportief, van stoer tot excentriek, van modern tot 
klassiek. Voor elke gewenste uitstraling hebben we velgensets van de hoogste kwaliteit in 
ons gamma, die van uw bedrijfswagen een unieke verschijning maken.

Lichtmetalen velgen
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Bedrijfswagen inrichting 

Voor het organiseren van uw laadruimte werken wij met een Modul inbouwsysteem. Deze aluminium bedrijfswageninrichting is modulair samen te stellen uit onder andere 
ladeblokken, legborden, kasten en deuren, werkbladen, dek- en gereedschapspanelen, gereedschapshouders en gereedschapstrolleys. Hiermee voorzien wij uw bedrijfswagen 
van een sterke en lichte inrichting, waarmee u uw gereedschap altijd overzichtelijk ter plaatse heeft en goederen en producten gemakkelijk kunt vervoeren.

aluminium hout / aluminium

11

Laadruimte bekleding

Voor uw laadruimte kan naast de standaard houten betimmeringen voor diverse alternatieve uitvoeringen en materialen gekozen worden. 
Hiermee kan voor elke lading een maatwerk-oplossing bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd worden, zodat uw goederen altijd gemakkelijk,
verantwoord en veilig vervoerd zullen worden.

lat om lat en hout volledig hout
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Custom opbouw RVS opbergkisten
van chassis-cabine naar BE trekker, opbouw voor chassis cabine veilig, duurzaam en ruimtebesparend

Veel ervaring met het op- en ombouwen van chassis-cabines naar onder 
andere BE-trekkers, gespecialiseerde utiliteitsvoertuigen en campers, 
maakt dat geen elke enkele uitdaging ons te groot is. 

Ook kostbare goederen en gereedschap vinden een veilige plek in 
duurzame en ruimtebesparende RVS opbergkisten.

13

van gesloten bestel naar dubbelcabine 

Neemt u geregeld naast goederen en gereedschap ook de nodige mankracht mee op pad? 
Wij bouwen elke gesloten bestelwagen om naar dubbelcabine, desgewenst voorzien van een 
met luxe leder beklede achterbank. 

van gesloten bestel naar dubbelcabine 

Dubbelcabine
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LED laadruimte verlichting
met licht- en bewegingssensor

Goede verlichting is belangrijk voor het overzichtelijk houden van uw laadruimte. Omdat elke laadruimte verschillend gebruikt wordt, 
zijn er vele verschillende armaturen die volledig op maat en op de situatie aangepast en toegepast kunnen worden. Zodat u uw werk in 
een zee van licht optimaal kunt uitvoeren.

15

met thermostaat, tijdklok en afstandbediening via zender of smartphonemet thermostaat, tijdklok en afstandbediening via zender of smartphone

Standverwarming

Met een standverwarming kunt u, in de tijd dat u de grote, lastig te bereiken voorruit met de hand van ijs ontdoet, nog een kopje koffi  e nemen, voor u uw heerlijk 
voorverwarmde cabine in stapt. Van tevoren ingesteld met een tijdklok, of op afstand bediend met een zender of smartphone. Op dezelfde manier kan ook de laadruimte 
verwarmd worden. Zelfs in de zomer kan een standkachel het klimaat in uw wagen veraangenamen, door te blijven ventileren als de auto in de zon geparkeerd staat.
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Een hoogwaardige achteruitrijcamera met HD beeldscherm in of op uw dashboard zorgt ervoor dat u onder vrijwel alle omstandigheden 
het overzicht aan de achterkant van uw bedrijfswagen behoudt. Zelfs bij slechte lichtcondities kunt u vertrouwen op de zeer lichtsterke 
hoge-resolutie camera met wijdhoek-lens, en voorkomt u schade aan uw bezittingen en die van anderen.

Achteruitrijcamera met dashboard beeldscherm

4 173

Voor die duizenden keren dat je met gereedschap en materialen in- en uitstapt, is een VanStep geen overbodige luxe. 
Zeker niet doordat die zó is uitgevoerd dat hij niet alleen tegen een stootje kan, maar ook gerust een klap kan opvangen. 
De aluminium anti-slip traanplaat volgt de vorm van de carrosserie en houdt de achterkant van je bedrijfswagen netjes.

Treeplank zonder trekhaakGrill - bumpers - stootlijsten - spiegels
grill met chromen lijsten; bumpers, stootlijsten en spiegels in kleur van de carrosserie gespoten

Net als bij personenewagens kan bij een bedrijfswagen de kleur van de carrosserie ook op de bumpers, zonneklep, stootlijsten en 
spiegels toegepast worden. Daarmee ontstaat meer eenheid in het exterieur en oogt het als een strakker geheel.
Chromen lijsten in de grill geven je werkpaard de uitstraling van een raspaard.

Vol lederen interieur
zowel voor de bestuurder als passsagiers verzorgen we de luxe uitstraling van lederen bekleding

Waarom zou uw bedrijfswagen niet het volledige uitrustingsniveau van een luxe personenwagen mogen hebben? Voor wie dagelijks 
vele uren in de cabine vertoeft, is het antwoord duidelijk. We bieden daarom vele luxe materialen, stijlen en verstelmogelijkheden 
die we kunnen toepassen op het gehele interieur. Voor een ultiem gevoel van comfort, niet in de laatste plaats voor het oog.
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