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VKtrailers bouwt werfwagens, werfunits, materiaalunits, toilet- en douchecabines en tal van
andere mogelijke toepassingen op maat. De materialen en producten van VKtrailers zijn
al vele jaren te zien op bouwwerven en dat zowel bij nieuwbouw als bij renovaties.

WERFWAGEN

WERFUNITS

WERFTOILETTEN

- Voldoet aan de richtlijn 2007/46/EG
- Afmetingen: 3,85 x 1,90 x 2,10m
- Ongeremd: geen keuring nodig

- Afmetingen: van 3m tot 6m lang

- Raam: 1 x 0,6m met bescherming

- Raam: 1 x 1m met

- Deur met cilinderslot

beschermingsrooster

- Afmetingen: 1 x 1 x 2,15m

- Met toilet en handwasbak

- Deur met cilinderslot

- Toilet met waterspoeling en

- Met elektriciteit

- Met toilet en handwasbak

- Eetruimte afgesloten van wasruimte

- Met elektriciteit

- wasruimte: handwasbak met 2 kranen

- Met tafel en banken

- Voldoet aan normen volgens NAVB

- Eetruimte afgesloten van wasruimte

- Tafel en banken

- Voldoet aan normen volgens NAVB

VANAF € 3900

VANAF € 3800

handwasbak
- Voorzien van 2 hijsogen
- Kan met heftruck verplaatst worden

VANAF € 900

MAATWERK, ONZE GROOTSTE TROEF!
VKtrailers werkt hoofdzakelijk met kwaliteitsvolle polypropyleen kunststof panelen. De panelen zijn heel hygiënisch en zeer
snel te reinigen met een hogedrukreiniger. Daarnaast zijn ze bestand tegen praktisch alle scheikundige stoffen, schimmels,
bacteriën en corrosie zodat ze geen onderhoud op lange termijn vergen. Als extra troef zijn de panelen 100% recycleerbaar.
Bovendien voldoen alle producten van

VKtrailers aan alle wettelijke verplichtingen en normeringen.

Bij producten zoals werfwagens of werfunits worden de chassis warm verzinkt en kunnen zowel met een kraan als met een
heftruck verplaatst worden. Voor de mooie afwerking van de producten heeft

VKtrailers een volledig gamma van aange-

paste omlijstings-, hoek- en plintprofielen ter beschikking.
Om volledig tegemoet te komen aan uw verwachtingen, kan

VKtrailers ook alle producten op maat maken volgens uw

wensen en/of plannen.
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