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ZEVIM BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

MODULAIR – VEILIG – DUURZAAM – LICHT IN GEWICHT

Zevim bedrijfswageninrichting is een modu-
lair opgebouwd bedrijfswageninrichtings-
systeem. Hierdoor kan voor elk voertuig en 
elke branche een klantspecifieke bedrijfswa-
geninrichting worden samengebouwd met 
standaard componenten.
  Door de verschillende Zevim systeem componen-
ten met elkaar te combineren kunnen gereedschap-
pen, machines en (klein)materiaal overzichtelijk 
en veilig worden opgeborgen. Ook voor de niet 

standaard materialen en speciale wensen hebben 
wij veelal een oplossing. Uiteindelijk zal alles zijn 
eigen plek krijgen in het voertuig waardoor zoektij-
den kunnen worden gereduceerd. En daarmee uw 
efficiency dus verhoogd!
  Een Zevim bedrijfswageninrichting is samenge-
steld uit een combinatie van aluminium en stalen 
componenten. Hierdoor bieden wij een zeer licht-
gewicht en uiterst stabiel systeem aan met een zeer 
lange levensduur. Vrijwel de gehele productie van 

onze systemen geschiedt in productielocaties met 
ISO certificeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat wij u een garantietermijn van 5 jaar kunnen 
bieden!
  Tot een goede bedrijfswageninrichting behoort 
ook een goede service. Wij leveren onze materialen 
via dealers/verkooppunten. Dit zijn de professionele 
vakhandelaren en door ons geselecteerde en ge-
autoriseerde bedrijfswageninrichters en/of carros-
seriebouwers. Deze Zevim dealers/verkooppunten 

hebben service ook hoog in het vaandel staan. Zij zijn 
uw aanspreekpunt in de regio. 
  De levering en installatie van de Zevim bedrijfs-
wageninrichtingen geschiedt via deze vakkundige 
en geautoriseerde dealers/bedrijfswageninrichters 
met een eigen service-/inbouwwerkplaats. Tevens 
werken we met de Zevim mobiele inbouw onder-
steuningsteams. Kortom altijd advies, begeleiding, 
installatie en service voor u in de regio. Wel zo 
gemakkelijk. 

5 jaar garantie
Vanwege de hoge kwaliteit van 
onze materialen hanteren wij 
een garantietermijn van 5 jaar. 
Ook op de montage/installatie.

Crash-getest
Het Zevim systeem is 
Crash-getest wat voor een 
hoge veiligheid zorgt voor 
bestuurder en bijrijder.

TüV gecertificeerd
Het Zevim bodemladesysteem 
is het enige TüV gecertificeerde 
modulaire systeem in zijn soort 
met een draaglast per lade 
van 150 kg, 100% uittrekbare 
laden en de hoge mate van 
modulairheid en flexibiliteit.

Constante kwaliteit
Vrijwel de gehele productie 
wordt gerealiseerd in fabrieken 
die ISO gecertificeerd zijn. 
Hierdoor bent u verzekerd 
van een constante en hoge 
kwaliteit.

TÜV
gecertificeerd

Licht in gewicht
Een uitgebalanceerde 
materiaalmix zorgt voor 
een zeer stabiel en tevens 
lichtgewicht systeem.

Flexibel en modulair
Vanwege de hoge mate van 
flexibiliteit is het eenvoudig 
om het systeem in de loop van 
de tijd aan te passen of uit te 
breiden.

Eenvoudige en snelle  
montage
Door doordachte engineering van 
het gehele systeem is de (voor)
montage van het systeem snel en 
eenvoudig te realiseren.

5 Jaar
garantie ISO

gecertificeerd
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ZEVIM heeft naast de gebruikelijke, verticaal 
geïnstalleerde bedrijfswagensystemen (meestal 
aan de linker- en/of rechterzijwand van de auto) 
een compleet modulair bodemladesysteem 
ontwikkeld. Met dit systeem wordt een 2e bodem 
gecreëerd waardoor de gehele breedte en diepte 
van de bedrijfsauto dubbel gebruikt wordt. Het 
systeem onderscheidt zich daarmee wezenlijk van 
de gebruikelijke vertikale inrichtingen. Bij de stan-
daard vertikale inrichtingen heeft men vaak nog 
een relatief smal gangpad tussen de inrichtingen 
voor bijlading. Bij het bodemladesysteem deelt 
men de wagen geheel anders in. Het bodemla-
desysteem is dusdanig modulair opgebouwd dat 
het in elk merk en type voertuig toegepast kan 
worden. In het bijzonder de Pick-ups, 4x4, de kleine 
en middelgrote bedrijfswagens en de dubbel cabi-
neuitvoeringen. Echter ook in de grotere en hogere 

bedrijfswagens worden steeds meer de Zevim 
bodemladesystemen toegepast. Dit is meestal in 
de kleinste hoogte (=147 mm) waarbij de gehele 
vloer wordt voorzien van het systeem. Of men kiest 
voor een opstelling voor de wielkasten of bij het 
kopschot waarmee deze ruimtes ook optimaal en 
slim worden gebruikt. (zie ook enkele voorbeelden 
in deze brochure of op de website www.zevim.nl)

Stabiel en lichtgewicht frame
Het ZEVIM bodemladesysteem heeft als basis een 
zeer uitgebalanceerd lichtgewicht en stabiel stalen 
frame. Door de gekozen constructievorm is het 
gewicht van het frame qua gewicht vergelijkbaar 
met een aluminium frame, maar dan wel met een 
veel hogere belastingsgraad. De TüV gecertifi-
ceerde laden kunnen belast worden met 150 kg 
(gelijkmatige verdeling) en de 2e vloer is zelfs te 

belasten tot 1000 kg. Dit is dan ook het eerste en 
op dit moment enige systeem met zowel deze 
omvangrijke modulairheid als gewichtscapaciteit.

Vergrendeling en vingerbeveiliging 
Elke lade is uitgerust met een veilige vergrendeling 
en vingerbeveiliging. Zo kunnen uw vingers niet 
beklemd komen te zitten bij onverwachts sluiten 
van de lade. Uiteraard is ook dit sluitingsme-
chanisme duurzaam getest met een maximale 
ladebelasting van 150 kg per lade. Optioneel 
bestaat de mogelijkheid tot het bestellen van een 
uittrekblokkering. Aanbevolen in situaties waarbij 
veel geparkeerd wordt op hellingen. 

Optimale benutting van de laadruimte
Het ZEVIM bodemladesysteem is in zoveel 
variaties en combinaties leverbaar dat daarmee 

de laadruimte van het voertuig altijd optimaal 
gebruikt kan worden. Alle breedtes, hoogtes en 
dieptes zijn combineerbaar. Een optimale lade-in-
deling kan worden gerealiseerd middels de bij te 
bestellen lengte- en breedteschotten, inzetbakjes 
of andere toebehoren. 

Telescoopgeleiders
Alle laden worden voorzien van 100% uittrekbare 
kogelgelagerde geleiders. Deze geleiders zijn 
wederom ook weer getest op duurzaamheid en 
stabiliteit. In de test hebben we de lade 60.000 keer  
ingeschoven en uitgetrokken met een belasting 
van 150 kg. Hierbij is nauwelijks enige meetbare 
slijtage bij opgetreden. Het is daarom ook dat wij 
als norm een 5 jarige garantietermijn hanteren!

BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

BODEMLADESYSTEEM

• 150 kg draagvermogen per lade bij  
  gelijkmatige belasting
• Vingerbeveiliging bij het sluiten van  
  de laden
• Kogelgelagerde telescoop geleiders
• 100% Made in Holland
• Vergendelmogelijkheid, optioneel zijn  
  de laden in uitgetrokken toestand te  
  vergrendelen
• 100% uittrekbare laden (en dus volledig  
  te benutten)
• Belastbaarheid  2e vloer: 1000 kg  
  (TüV getest)
• 5 Jaar fabrieksgarantie
• TÜV-gecertificeerd
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ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BLS-31-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BLS-31-R-GVLOER             Art. nr.:    KOPSCHOT             Art. nr.:    

vloer 
31

kopschot
30

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BLS-30-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BLS-30-R-G

Bodemladesysteem kopschot 30 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 1443,00 excl. btw* (excl. plaat/houtwerk)
B 406 x D 1500 x H 567 mm    |    67 kg  

Bestaande uit:
– 1x Basisframe 
– 1x Lade H 420 x D1500 (150 kg draagvermogen) 
– 1x Lade H 105 x D1500 (150 kg draagvermogen)
– 2x Antislip matten tbv de laden
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

Houtwerk 30 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BLS-30-HOUTWERK
€ 289,00 excl. btw**

20 kg    |    3 plaatdelen    |    excl. vloerplaat

Houtwerk 31 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012) 
ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BLS-31-HOUTWERK
€ 434,00 excl. btw**

36 kg    |    7 plaatdelen    |    excl. vloerplaat

Bodemladesysteem vloer 31 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 2396,00 excl. btw* (excl. plaat/houtwerk)
Achterzijde unit: B 1182 x D 1500 x H 252 mm  
Schuifdeur unit: B 606 x D 1500 x H 252 mm    |    131 kg   

Bestaande uit:
- 2x Basisframes
- 1x Aanbouwframe 
- 3x Laden H 210 x D1500 (150 kg draagvermogen) 
- 3x Antislip matten tbv de laden
- 1x Set bevestigingsbeugels/materialen
Het geheel wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. Laden worden in een transportmodus aangeleverd om transportschade te voorkomen. 
Bij installatie van het frame dienen de laden en geleiders eerst uitgenomen te worden. Middels de bijgeleverde montage/installatie handleiding 
dient het systeem dan geinstalleerd te worden in de auto.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd aangeleverd. Laden worden in een transportmodus aangeleverd om transportschade te voorkomen. 
Bij installatie van het frame dienen de laden en geleiders eerst uitgenomen te worden. Middels de bijgeleverde montage/installatie handleiding 
dient het systeem dan geinstalleerd te worden in de auto.

hout
30

hout
31

** Het houtwerk wordt zoveel mogelijk op maat afgeleverd. Echter sommige delen zijn ‘oversized‘ en dienen zelf op de gewenste maat afgekort te worden. Het houtwerk betreft 12 mm dikte multiplex plaatdelen.  
Kleur: grijs, voorzien van een antislip topcoating 440gr/m2.



De Zevim verticale bedrijfswageninrichting 
kenmerkt zich onder andere door zijn lichte 
gewicht, modulairheid en het stabiele framewerk. 

Framewerk
Het framewerk bestaat uit gelaste zijdelen 
met frameprofielen welke in één geheel  zijn 
samengebouwd tot een star geheel. Dit resulteert 
in een veel stabielere en duurzamere constructie 
in tegenstelling tot in de markt veelal toegepaste 
omgezette plaatdelen. U kunt een duidelijke 
weergave van onze zijdelen dan ook terug zien 
in onze crash-test video welke op onze website 
(homepage www.zevim.nl) te bekijken is.

Licht in gewicht
Door een slimme toepassing van verschillende 
materiaalsoorten behoort ons systeem tot de 
lichtere in zijn soort. De stalen frame zijdelen   
zorgen voor de benodigde robuustheid. De overige 
niet constructiedelen bestaan veelal uit aluminium. 
Dit heeft geresulteerd in een overall licht gewicht 
systeem maar wel met aantoonbare degelijkheid 
en stabiliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
we de crash-test met glans hebben doorstaan. 

Modulairheid
De verschillende dieptes, breedtes en hoogtes 
zorgen ervoor dat het Zevim systeem in vrijwel elke 
gewenste uitvoering kan worden samengesteld. 
Van standaard modules zoals in deze brochure tot 
een gewenste klantspecifieke inrichting
Maar onze modulairheid gaat verder. Want 
ook indien u naderhand een lade of schap 
bijgeplaatst wenst te hebben, dan is dit eenvoudig 
realiseerbaar. En veelal ook nog mogelijk zonder 

uw bedrijfswageninrichting geheel of gedeeltelijk 
te demonteren of te de-installeren.

Crash-test
Ons systeem heeft met glans de crash-test 
ondergaan. Hieruit blijkt dat ons systeem uiterst 
geschikt is voor de professional die er elke dag 
weer op kan vertrouwen dat zijn veiligheid serieus 
genomen wordt.

Zevim filosofie
Onze filosofie is dat we enkel kwalitatief 
hoogwaardige systemen wensen te produceren 
voor industrieel en professioneel gebruik. 
Hierbij zijn modulairheid, gewicht, duurzaam en 
degelijkheid de kernwoorden. Uiteraard alles op 
een acceptabel en betaalbaar prijsniveau. Vanuit 
deze filosofie blijven we onze systemen continue 
doorontwikkelen en brengen we telkens weer 
nieuwe producten op de markt. Ons complete 
leveringsprogramma wordt daarmee steeds weer 
aangepast aan de (veranderende) wensen van de 
diverse afnemers in vrijwel alle branches.

BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

VERTICAAL SYSTEEM

6
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BUDGET             Art. nr.:    BUDGET             Art. nr.:    

Budget opstelling links 01 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012) 

€ 1010,00 excl. btw*

B 1998 x D 360 x H 1050 mm    |    36 kg   

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 4x Aluminium schappen inclusief 3 verdeelschotten per schap
– 4x Antislip matten tbv de schappen
– 1x Aluminium telescopische langmateriaalbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

Budget opstelling links 02 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 989,00 excl. btw*

B 1998 x D 360 x H 1050 mm    |    42 kg  

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 2x Aluminium schappen inclusief 3 verdeelschotten per schap
– 2x Schappen inclusief uitneembare magazijnbakken (totaal 8 stuks)
– 2x Antislip matten tbv de schappen
– 1x Aluminium telescopische langmateriaalbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

links 
01

links 
02

* De sets zijn voorzien van bevestigingsmateriaal en -beugels. Installatie kan dan ook door uzelf gerealiseerd worden maar u kunt de installatie ook, tegen een vergoeding/meerprijs, laten verzorgen door onze vakkundige inbouw       
   dealers. Informeer dan ook bij uw leverende inbouwdealer naar de tarieven voor de installatie van de door u gewenste bedrijfswageninrichting.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,50 mtr). Vanaf 1,50 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken. Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,50 mtr). Vanaf 1,50 mtr worden alle bevestigings/

koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-01-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-01-R-G

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-02-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-02-R-G



8 * De sets zijn voorzien van bevestigingsmateriaal en -beugels. Installatie kan dan ook door uzelf gerealiseerd worden maar u kunt de installatie ook, tegen een vergoeding/meerprijs, laten verzorgen door onze vakkundige inbouw       
   dealers. Informeer dan ook bij uw leverende inbouwdealer naar de tarieven voor de installatie van de door u gewenste bedrijfswageninrichting.

Basis opstelling links 03 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 1591,00 excl. btw*

B 1998 x D 360 x H 1155 mm    |    63 kg    

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 2x Aluminium schappen inclusief 3 verdeelschotten per schap
– 2x Antislip matten tbv de schappen
– 3x Uittrekbare laden/schuiven met telescoopgeleiders
– 3x Antislipmatten tbv laden/schuiven
– 2x Schappen inclusief uitneembare magazijnbakken (totaal 12 stuks)
– 1x Aluminium telescopische langmateriaalbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

Basis opstelling links 04 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 1649,00 excl. btw*

B 1998 x D 360 x H 1155 mm    |    66 kg

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 2x Aluminium schappen inclusief 3 verdeelschotten per schap
– 2x Antislip matten tbv de schappen
– 1x Uittrekbare lade/schuif met telescoopgeleiders
– 1x Schap met 2 uitneembare assortimentskoffers met 23-delige inzetbakjes
– 2x Schappen inclusief uitneembare magazijnbakken (totaal 12 stuks)
– 1x Aluminium telescopische langmateriaalbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

links 
03

links 
04

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,50 mtr). Vanaf 1,50 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,50 mtr). Vanaf 1,50 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-03-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-03-R-G

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-04-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-04-R-GBASIS             Art. nr.: BASIS             Art. nr.:



* De sets zijn voorzien van bevestigingsmateriaal en -beugels. Installatie kan dan ook door uzelf gerealiseerd worden maar 
u kunt de installatie ook, tegen een vergoeding/meerprijs, laten verzorgen door onze vakkundige inbouw dealers. Informeer 
dan ook bij uw leverende inbouwdealer naar de tarieven voor de installatie van de door u gewenste bedrijfswageninrichting.

Premium opstelling links 05 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)   

€ 1894,00 excl. btw*

B 1998 x D 360 x H 1155 mm    |    76 kg    

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 1x Kofferkleminrichting
– 1x Aluminium schap inclusief 3 verdeelschotten 
– 1x Antislip matten tbv het schap
– 3x Uittrekbare laden/schuiven met telescoopgeleiders
– 3x Antislipmatten tbv laden/schuiven
– 1x Schap met 2 uitneembare assortimentskoffers met 23-delige inzetbakjes
– 2x Schappen inclusief uitneembare magazijnbakken (totaal 12 stuks)
– 1x Aluminium telescopische langmateriaalbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

links 
05

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,50 mtr). Vanaf 1,50 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-PREMIUM-05-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-PREMIUM-05-R-GPREMIUM            Art. nr.:

9



10

BUDGET             Art. nr.: BUDGET             Art. nr.:

Budget opstelling rechts 10 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 638,00 excl. btw*

B 1014 x D 360 x H 1050 mm    |    19 kg

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand 
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 2x Aluminium schappen inclusief 3 verdeelschotten per schap
– 2x Antislip matten tbv de schappen
– 1x Aluminium bovenbak inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv de bovenbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

Budget opstelling rechts 11 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 613,00 excl. btw*

B 1014 x D 360 x H 1050 mm    |    22 kg

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand 
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 1x Aluminium schap inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv het schap
– 1x Schap inclusief uitneembare magazijnbakken (totaal 4 stuks)
– 1x Aluminium bovenbak inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv de bovenbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

rechts
10

rechts
11

* De sets zijn voorzien van bevestigingsmateriaal en -beugels. Installatie kan dan ook door uzelf gerealiseerd worden maar u kunt de installatie ook, tegen een vergoeding/meerprijs, laten verzorgen door onze vakkundige inbouw       
   dealers. Informeer dan ook bij uw leverende inbouwdealer naar de tarieven voor de installatie van de door u gewenste bedrijfswageninrichting.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,50 mtr). Vanaf 1,50 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken. Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,50 mtr). Vanaf 1,50 mtr worden alle bevestigings/

koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-10-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-10-R-G

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-11-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BUDGET-11-R-G
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BASIS             Art. nr.: BASIS             Art. nr.:

Basis opstelling rechts 12 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 793,00 excl. btw*

B 1014 x D 360 x H 1155 mm    |    27 kg

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand 
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 2x Aluminium schappen inclusief 3 verdeelschotten per schap
– 1x Schap met uitneembare magazijnbakken (totaal 6 stuks)
– 2x Antislip matten tbv de schappen
– 1x Aluminium bovenbak inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv de bovenbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

Basis opstelling rechts 13 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 996,00 excl. btw*

B 1014 x D 360 x H 1155 mm    |    32 kg

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand 
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 1x Aluminium schap inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv het schap
– 1x Schap inclusief uitneembare magazijnbakken (totaal 6 stuks)
– 1x Uittrekbare lade/schuif met telescoopgeleiders, 3 verdeelschotten en  
    antislipmat
– 1x Aluminium bovenbak inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv de bovenbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

rechts
12

rechts
13

* De sets zijn voorzien van bevestigingsmateriaal en -beugels. Installatie kan dan ook door uzelf gerealiseerd worden maar u kunt de installatie ook, tegen een vergoeding/meerprijs, laten verzorgen door onze vakkundige inbouw       
   dealers. Informeer dan ook bij uw leverende inbouwdealer naar de tarieven voor de installatie van de door u gewenste bedrijfswageninrichting.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,52 mtr). Vanaf 1,52 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,52 mtr). Vanaf 1,52 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-12-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-12-R-G

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-13-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-BASIS-13-R-G
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PREMIUM            Art. nr.: PREMIUM            Art. nr.:

Premium opstelling rechts 14 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 1230,00 excl. btw*

B 1014 x D 360 x H 1155 mm    |    41 kg

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium schop/stootrand 
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 1x Aluminium schap inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv het schap
– 2x Uittrekbare laden/schuiven met telescoopgeleiders, 3 verdeelschotten en   
    antislipmat per lade/schuif
– 1x schap met 2 uitneembare assortimentskoffers met 23-delige inzetbakjes
– 1x Aluminium bovenbak inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv de bovenbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

Premium opstelling rechts 15 tbv Custom L1H1 (vanaf Bj 2012)
€ 1564,00 excl. btw*

B 1014 x D 360 x H 1155 mm    |    62 kg

Bestaande uit:
– 1x Bodyframe met staanders
– 1x Aluminium neerklapbare klep
– 1x Set aluminium perfo-panelen tegen de kopzijde van de staanders
– 3x Uittrekbare laden/schuiven met telescoopgeleiders en verdeelschotten
– 3x Antislipmatten tbv laden/schuiven
– 1x Aluminium schap inclusief 3 verdeelschotten per schap
– 1x Antislip mat tbv het schap
– 3x Uittrekbaar draagplateau met telescoopgeleiders tbv ass.koffers
– 3x Assortimentskoffers waarvan 2 met 23-delige inserts(inzetbakjes)
– 1x Aluminium bovenbak inclusief 3 verdeelschotten
– 1x Antislip mat tbv de bovenbak
– 1x Set bevestigingsbeugels/materialen

rechts
14

rechts
15

* De sets zijn voorzien van bevestigingsmateriaal en -beugels. Installatie kan dan ook door uzelf gerealiseerd worden maar u kunt de installatie ook, tegen een vergoeding/meerprijs, laten verzorgen door onze vakkundige inbouw       
   dealers. Informeer dan ook bij uw leverende inbouwdealer naar de tarieven voor de installatie van de door u gewenste bedrijfswageninrichting.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,52 mtr). Vanaf 1,52 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

Het geheel wordt compleet voorgemonteerd (tot max. 1,52 mtr). Vanaf 1,52 mtr worden alle bevestigings/
koppelpunten voorbewerkt zodat het slechts een kwestie is van delen aan elkaar schroeven en inhaken.

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-PREMIUM-14-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-PREMIUM-14-R-G

ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-PREMIUM-15-B-G
ll   ZM-ASI-CUSTOM.2012-L1H1-PREMIUM-15-R-G
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Voor de productie van de Zevim multiplex vloeren 
worden enkel basisplaten gebruikt die door gere-
nommeerde leveranciers worden geproduceerd. 
De basisplaten die verwerkt worden in de Zevim 
vloerplaten, worden geproduceerd bij fabrieken die 
enkel werken onder en volgens het FSC keurmerk. 
Zo wordt met de aanschaf van een Zevim vloerplaat 
voor uw bedrijfswagen ook bijgedragen aan een 
verantwoord bosbeheer.
  Voordat de vloerplaten gefreesd kunnen worden, 
dienen van alle bestaande en ook toekomstige 
modellen bedrijfswagens de contouren van de 
binnenzijde nauwkeurig te worden opgemeten en 
uitgewerkt in een CAD-software programma.
Vandaar uit worden de Zevim vloerplaten volledig 
CNC gefreesd voor vrijwel alle populaire bestel-
wagen modellen. Deze CNC-gestuurde freesrobots 
zorgen voor een zeer nauwkeurige passing en af-
werking. Aan dit freesproces komt geen hand meer 
aan te pas. De frees wordt automatisch gefeed 
met de basisplaat waarna het productieproces van 
frezen kan beginnen. Afhankelijk van de lengte van 
de auto en de uitvoering van de vloerplaat, bestaat 
de vloerplaat uit 1-4 delen. Dit vergemakkelijkt 
zowel het transport maar ook de installatie van de 

vloerplaat in de bestelwagen.
De deling van de vloerplaat gebeurd via het half-
hout principe en wordt daarnaast gekoppeld via 
speciale koppelschroeven. (Die uiteraard standaard 
bijgeleverd worden). Deze manier van verbinden 
zorgt er tevens voor dat de delen vrijwel naadloos 
tegen elkaar aanliggen. De koppelschroeven zorgen 
er tevens voor dat er van enig hoogteverschil niet of 
nauwelijks sprake is.
  Nadat de vloerplaat is gefreesd worden de 
verschillende eind-werkzaamheden uitgevoerd. Dit 
houdt in dat dan de eventuele alu-trim kantprofie-
len aangemonteerd en de eventuele ladingvastze-
trails ingelijmd worden. En speciale aandacht krijgt 
als laatste de wijze van verpakken. Het degelijk 
in- en verpakken van het geheel is een essentieel 
deel van de distributie van de vloerplaat. Dit dient 
zodanig degelijk te gebeuren dat eea verzendklaar 
moet zijn voor aflevering door geheel Europa. De 
verpakking is dan ook dusdanig stevig dat kans op 
beschadiging tot een minimum wordt gereduceerd. 
Ook als het een afstand van >2000 km gaat afleg-
gen. En mocht het toch een keer voorkomen dat er 
tijdens transport schade ontstaat, dan zorgen wij er 
uiteraard voor dat we dit snel en vakkundig corrige-

ren door kosteloos een nieuwe te leveren.
De Zevim vloerplaten zijn verkrijgbaar in twee 
diktes: 9 en 12 mm en hebben allen een anti-slip 
topcoating. Verder zijn ze verkrijgbaar in zowel een 
bruine (topcoating 220gr/m2) als een grijze (top-
coating 440 gr/m2) kleurstelling. Naast het feit dat 
de topcoating dikker is, zorgt de grijze vloerplaat 
ook voor meer lichtreflectie in de auto wat aange-
namer is bij het terugvinden van uw materialen.
De Zevim vloerplaten zijn compleet in de afwer-
king. Dit betekent dat, indien mogelijk, standaard 
bij de schuifdeuren en achterdeuren een aluminium 
profiellijst wordt ingefreesd om beschadiging 
aan en inkepingen in de vloerplaat te voorkomen 
tijdens het inladen van materialen. Indien deze 
profiellijsten technisch gezien niet mogelijk zijn te 
plaatsen, dan zal de vloerplaat zijn afgekant op de 
meest kwetsbare gedeeltes. 
  De Zevim vloerplaten worden bevestigd aan 
de vloer van de bestelwagen met behulp van de 
originele sjorpunten van de bestelwagen mits aan-
wezig. De bevestigingsschalen om de vloerplaat op 
deze manier te borgen worden dan ook standaard 
bijgeleverd.
  Mochten er geen sjorpunten op de vloer van uw 

bestelwagen aanwezig zijn, dan kan de vloerplaat 
middels een speciale lijmkit ook worden verlijmd 
aan de stalen bodemplaat. Deze lijmkit wordt 
niet standaard meegeleverd maar kunt u als optie 
meebestellen bij de vloerplaat. In de regel is 1 koker 
lijmkit voldoende voor de kleinere bestelwagens en 
2 kokers voor de grotere bestelwagens. 
  De installatie van de vloerplaten is eventueel 
door een ieder zelf te realiseren maar wij adviseren 
u dit door één van onze geautoriseerde inbouw-
dealers te laten uitvoeren. Zij hebben de ervaring, 
deskundigheid en handigheid. Informeer daarom 
bij uw leverende dealer wat de mogelijkheden en 
kosten van de installatie zijn. Zij kunnen u daar 
uitgebreid over informeren en wellicht ook nog van 
andere diensten voorzien. 
  De vloerplaten worden altijd af fabriek geleverd, 
wat betekent dat er additionele verzendkosten 
worden berekend. Doordat onze dealers voor ver-
schillende afnemers vloerplaten en andere mate-
rialen bestellen, betekent het vaak dat de bijdrage 
voor hen in de verzendkosten lager zullen uitvallen, 
dan dat er separaat een vloerplaat besteld wordt. 
Nog een reden dus om de installatie door de dealer 
te laten uitvoeren.

VOERTUIG(BESCHERMING) INTERIEUR

VLOERPLATEN
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Voor meer en specifiekere toebehoor verwijzen wij u naar onze website of u kunt ons altijd contacteren voor meer info via verkoop@zevim.nl.

Om de juiste vloerplaat te bestellen en te kunnen leveren, gelieve het, geheel ingevulde, inventarisatieformulier met de voertuigspecificatie met een 
bestelling van een vloerplaat mee te sturen. Deze is aan te vragen of te downloaden via de website (www.zevim.nl of www.zevim.be). Of u vult het formulier 
in op blz 34 en stuurt dit separaat mee met uw bestelling naar verkoop@zevim.nl. Op dit inventarisatie formulier wordt gevraagd naar de configuratie van 
uw auto zodat we de juiste vloerplaat voor u kunnen produceren.

Omschrijving Prijs excl. btw; 
excl. installeren

Vloerplaat 9 mm met antislip topcoating kleur bruin € 200,00

Vloerplaat 12 mm met antislip topcoating 220gr/m2 kleur bruin € 210,00

Vloerplaat 12 mm met antislip topcoating 440 gr/m2 kleur grijs € 272,00

Vloerplaat 12 mm met antislip topcoating 220gr/m2 kleur bruin inclusief railsysteem in de vloer gespiegeld onder de dakstijlen € 439,00

Vloerplaat 12 mm met antislip topcoating 440 gr/m2 kleur grijs inclusief railsysteem in de vloer gespiegeld onder de dakstijlen € 492,00

Lijmkit speciaal tbv de installatie aan de bodemplaat van het voertuig koker 310 ml  € 18,60

Ladingvastzetrail lengte ca. 1,00 mtr tbv bevestiging tegen de dakstijlen € 27,85

Spanstang spanbereik van 1.25 - 1.75 mtr € 94,80

Sjorband 3 mtr. compleet met klemgesp en fittingen voor snel vast- en losklikken op de lading vastzetrails € 19,30

Sjorband 1 mtr. compleet met ratel en fittingen voor snel vast- en losklikken op de lading vastzetrails € 25,30

Sjorband 3 mtr. compleet met ratel en fittingen voor snel vast- en losklikken op de lading vastzetrails € 25,50

1

2

1

2

34

3

4



 De Zevim zijwandbescherming beschermd uw 
auto tegen stoten en deuken van binnenuit. 
Daarnaast helpt de zijwandbescherming om uw 
auto netjes en hygiënisch te houden. 
  Net als bij de vloerplaten wordt voor de pro-
ductie van de Zevim zijwandbescherming enkel 
kwalitatief hoogwaardige materialen verwerkt. 
Onze filosofie hierin is als bij de andere producten 
om duurzame hoog kwalitatieve producten op 
de markt te brengen met een acceptabele en een 
marktconforme prijsstelling. Wij zullen misschien 
niet altijd de goedkoopste zijn maar wel top in 
kwaliteit, passing en afwerking van de producten. 
  Zijwandbescherming met onbewerkt hout, 
waar binnen afzienbare tijd schimmelvorming zal 
gaan optreden, zult u dus niet terugvinden in ons 
assortiment. Kunststof materiaal dat zo dun is dat 
je er bijna met je vinger doorheen kunt prikken 
is bij ons ook uit den boze. En zo zijn er nog legio 
argumenten te bedenken waarom een kwalitatief 
product net even een ander prijskaartje heeft. Op 
de langere termijn bekeken bent u met de  
kwaliteitsproducten van  Zevim dus eigenlijk beter 
af. 
  Het leveringsprogramma van de zijwandbe-
scherming en hemelbekleding bestaat uit twee 
materiaal varianten waaruit u kunt kiezen. Dit zijn:

1  De kunststof zijwandbescherming en  
hemelbekleding:
• 100% recyclebare PP kunststof
• Gewicht 1,5 kg / m²
• Lichtgewicht product  = minder brandstofver-
bruik
• Bestand tegen de meest voorkomende chemicali-
en, water en vocht

2  De houten zijwandbescherming en hemel:
• Hoge kwaliteit 4 mm multiplex voorzien van een 
PP-coating
• Kleur grijs, RAL 7001
• Gewicht 2,7 kg / m²
• Goede ruisonderdrukkingseigenschappen
• Uitstekende temperatuurbestendigheid
• Zeer deuk- en krasbestendig
• De coating is bestand tegen de meest voorkomen-
de chemicaliën, water en vocht

En uiteraard wordt er door ons bij de houten variant 
enkel weer samengewerkt met producenten die 
hun basisplaten produceren onder en volgens het 
FSC keurmerk. Dus ook met de aanschaf van Zevim 
zijwandbescherming en hemelbekleding wordt 
er ook weer bijgedragen aan een verantwoord 
bosbeheer.
  Wederom worden de Zevim zijwandbeschermin-
gen en hemelbekleding volledig CNC gefreesd voor 
vrijwel alle populaire bestelwagen modellen. Deze 
CNC-gestuurde freesrobots zorgen ook weer voor 
een zeer nauwkeurige passing en afwerking. 
Afhankelijk van het type auto en uitvoering worden 
de verschillende vormen gefreesd. Veelal bestaat 
een complete set uit grote panelen voor de linker-
zijde en rechterzijde. Waarbij de linkerzijde veelal 
gedeeld in twee delen is gedeeld vanwege de 
lengte. De deuren en ramen worden veelal voorzien 
van losse panelen die per compartiment worden 
afgedekt cq ingehangen met speciale clips.
  Net als bij de vloerplaten worden de sets voor de 
specifieke auto’s compleet geleverd met bevesti-
gingsmaterialen, bevestigingsclips en afstandbus-
sen waar nodig. 
  De installatie van de zijwandbescherming en de 

hemelbekleding is eventueel ook weer door een 
ieder zelf te realiseren maar ook hier adviseren wij 
u dit door één van onze geautoriseerde inbouw-
dealers te laten uitvoeren. Zij hebben de ervaring, 
deskundigheid en handigheid. Informeer daarom 
bij uw leverende dealer wat de mogelijkheden en 
kosten van de installatie zijn. Zij kunnen u daar 
uitgebreid over informeren en wellicht ook nog van 
andere diensten voorzien. 
  De materialen worden altijd af fabriek geleverd, 
wat betekent dat er additionele verzendkosten 
worden berekend. Doordat onze dealers voor 
verschillende afnemers zijwandbescherming en 
andere materialen bestellen, betekent het vaak 
dat de bijdrage voor hen in de verzendkosten lager 
zullen uitvallen, dan dat er separaat een vloerplaat 
besteld wordt. Nog een reden dus om de installatie 
door de dealer te laten uitvoeren.

VOERTUIG(BESCHERMING) INTERIEUR

ZIJWANDBESCHERMING
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Omschrijving Prijs excl. btw; 
excl. installeren

1x Uitvoering kunststof € 265,00

1x Uitvoering hout € 294,00

Om de juiste zijwandbescherming te bestellen en te kunnen leveren, gelieve het, geheel ingevulde, inventarisatieformulier met de voertuigspecificatie met een bestelling van een zijwandbescherming mee te sturen. Deze is aan te 
vragen of te downloaden via de website (www.zevim.nl of www.zevim.be). Of u vult het formulier in op blz 34 en stuurt dit separaat mee met uw bestelling naar verkoop@zevim.nl. Op dit inventarisatie formulier wordt gevraagd 
naar de configuratie van uw auto zodat we de juiste zijwandbescherming voor u kunnen produceren.

Bijgeleverde montagematerialen:

1

1

2

2
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VOERTUIG(BESCHERMING) INTERIEUR

INBRAAKWERING

Inbraakwerende roosters zijn vandaag helaas 
noodzakelijk. Het beschermt u tegen inbrekers die 
via het inslaan van een ruit proberen in de laadruim-
te van de auto te komen. Deze inbraakroosters zijn 
verkrijgbaar voor zowel de zijschuifdeuren, achter-
deuren (per set geleverd 1xL, 1xR) of achterklep.
We maken daarnaast onderscheid in roosters met 
een uitsparing voor een eventuele ruitenwasinstal-
latie op de achterdeur/klep. 
  Omdat de ruiten in de auto er echter inzitten om 
doorheen te kunnen kijken, hebben we onze in-
braakroosters dusdanig geconstrueerd dat het zicht 

ook zo optimaal mogelijk blijft. Daarom hebben we 
gekozen voor een lichtere (grijze) kleurstelling. Deze 
kleur geeft een beter doorzicht als bijvoorbeeld een 
donkere of zwarte kleur.
  De inbraakroosters zijn gemaakt uit een gegalva-
niseerd stalen plaat en verder afgewerkt met een 
poedercoating met textuurfinish tegen krassen.
Standaard geleverd met 2-voudig bevestigingsma-
teriaal. U heeft nml. de keuze om de inbraakroosters 
te (laten) bevestigen middels zelfborende schroeven 
of via blindklinknagels. En uiteraard wordt er een 
zelfklevende rubberen beschermstrip bijgeleverd 

ter bescherming van de lak door het trillen. Deze 
rubberen strip voorkomt tevens ook hinderlijk 
geluid tijdens het rijden. 
  In de verpakking van de inbraakroosters wordt 
een installatie/montage handleiding bijgesloten 
zodat eea snel en vakkundig geïnstalleerd kan 
worden maar wij  adviseren u dit door één van onze 
geautoriseerde inbouwdealers te laten uitvoeren. Zij 
hebben de ervaring, deskundigheid en handigheid. 
Informeer daarom bij uw leverende dealer naar de 
mogelijkheden en kosten.
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ACHTERDEUREN           ZIJSCHUIFDEUR       ACHTERKLEP            

Inbraakwerende roosters set L+R  
tbv achterdeuren Ford Custom 

Uitvoering zonder ruitenwisser installatie 
€ 129,00 excl. btw p/set
Art. nr.: ZM-IP-CUSTOM.2012-AD-G

Uitvoering met ruitenwisser installatie 
€ 129,00 excl. btw p/set
Art. nr.: ZM-IP-CUSTOM.2012-AD-G-RW

Inbraakwerende roosters 
tbv schuifdeur Ford Custom 

Uitvoering tbv linker schuifdeur 
€ 115,00 excl. btw 
Art. nr.: ZM-IP-CUSTOM.2012-SD-LINKS

Uitvoering tbv linker schuifdeur 
€ 115,00 excl. btw 
Art. nr.: ZM-IP-CUSTOM.2012-SD-RECHTS

Inbraakwerende roosters 
tbv achterklep Ford Custom 

Uitvoering zonder ruitenwisser installatie
€ 129,00 excl. btw 
Art. nr.: ZM-IP-CUSTOM.2012-G-AK

Uitvoering met ruitenwisser installatie
€ 129,00 excl. btw 
Art. nr.: ZM-IP-CUSTOM.2012-G-AK-RW



20

TRANSPORT OPTIMALISATIE

IMPERIAALS

Als producent van bedrijfswageninrichting vinden 
wij het belangrijk dat we u ook een compleet 
assortiment van aanverwante producten kunnen 
bieden. Dit om het u aangenamer te maken en u 
slechts met één leverancier/producent te maken 
heeft. Daarnaast distribueren wij onze materialen 
via een dealernetwerk. Het voordeel hiervan is dat 
ook deze dealers specifieke kennis, ervaring en 
specialiteiten hebben die ervoor zorgen dat u lokaal 
in al uw behoeftes en wensen kan worden voorzien 
met betrekking tot de aankleding en inrichting van 
uw bedrijfswagen. 
  Omdat elk product speciale productietechnieken 
en kennis behoeft werken wij nauw samen 
voor deze aanverwante producten met andere 
productiebedrijven. Zo ook met onze imperialen. 
Deze worden volgens onze wensen en specificaties 
samengesteld. Voorzien van specifieke items 
en aangevuld met onze vertrouwde service en 
begeleiding. 
  De Zevim imperialen hebben grondige en 

uitvoerige testen ondergaan voordat ze op de 
markt worden gebracht. Daarnaast zijn er specifieke 
essentiële onderdelen TüV gecertificeerd. 
  Net als bij alle andere producten worden de 
Zevim imperialen compleet geleverd. Dus met een 
spoiler voor geruisonderdrukking en een ladderrol 
aan de achterzijde. Uiteraard zijn de producten  
compleet voorgemonteerd en daarmee gereed voor 
installatie op de auto. Zo wordt er tijd en energie 
bespaard op de dag van de installatie. Ook een 
complete set met bevestigingsmaterialen worden 
meegeleverd inclusief een montage-, instructie-  en 
gebruikershandleiding. 

Andere specifieke aspecten van de Zevim 
imperialen:
- Productie vindt plaats onder ISO 9001:2015 
normering
- Alle aluminium profielen geanodiseerd 10 à 15 µ
- RVS delen getrommeld en gepassiveerd
- Maximale sterkte van de profielen door de 

combinatie van vorm en legering
- Brede dwarsliggers zorgen toch voor een hoog 
stapcomfort indien geen gebruik wordt  gemaakt 
van de loopplank optie
- Hoge kwaliteit waterdicht blindklinknagels wat 
vuil en water indringing voorkomt
-De imperiaal is uitvoerig aan een dynamische test 
onderworpen volgens DIN 75 302 en ISO PAS 11154
-Bij de grotere bestelwagens vermijden we, 
indien mogelijk, dakpunt belasting via beugels. 
Hier maken we zoveel mogelijk gebruik van een 
railconstructie over het dak aan beide zijden voor 
een meer en betere gewichtsverdeling over het 
gehele dak. 

  Naast dit type imperiaal hebben we nog 
meerdere varianten in ons assortiment. Dit varieert 
van imperialen met dichte opstaande zijkanten en 
allesdragers  tot speciaal aangepaste uitvoeringen 
voor pick-ups. Indien u dus specifiek op zoek bent 
naar een ander type, dan kunt u hiervoor altijd 

contact voor opnemen met onze verkoopafdeling.
  De installatie van de imperialen en aanverwante 
producten is uiteraard wederom zelf te realiseren 
maar wij  adviseren u dit door één van onze 
geautoriseerde inbouwdealers te laten uitvoeren. 
Zij hebben de ervaring, deskundigheid en 
handigheid. Informeer daarom bij uw leverende 
dealer naar de mogelijkheden en kosten van 
de installatie. Zij kunnen u daar uitgebreid over 
informeren en wellicht ook nog van andere 
diensten voorzien. 
  De materialen worden altijd af fabriek geleverd, 
wat betekent dat er additionele verzendkosten 
worden berekend. Doordat onze dealers voor 
verschillende afnemers zoals u vloerplaten,  
zijwandbescherming imperialen en nog veel meer 
andere materialen bestellen, betekent het vaak 
dat de bijdrage voor hen in de verzendkosten 
lager zullen uitvallen, dan dat er separaat iets 
besteld dient te worden. Nog een reden dus om de 
installatie door de dealer te laten uitvoeren.
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IMPERIAALS           

Imperiaal met spoiler (26,5 kg)
€ 679,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-S2V-ALU-CUSTOM.2012-L1H1-140511/0-AD
€ 679,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-S2V-ALU-CUSTOM.2012-L1H1-140511/0-AK

Imperiaal met spoiler en ladderrol (31,0 kg)
€ 762,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-S2V-ALU-CUSTOM.2012-L1H1-140510/1-AD
€ 762,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-S2V-ALU-CUSTOM.2012-L1H1-140510/1-AK

Meerprijs 
Looppad tbv imperiaal (5,0 kg)
€ 122,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-LPD-ALU-CUSTOM.2012-L1H1

Meerprijs 
Bevestigingssteun tbv de lamp/zwaailicht
€ 21,50 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-ZLS

Meerprijs 
Zevim-Tubes voor het opbergen van lange materialen op het dak 160x110 mm
3 mtr   € 299,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-TUBE.01-0300
4 mtr   € 339,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-TUBE.01-0400
5 mtr   € 375,00 excl. btw  Art. nr.: ZM-IMP-TUBE.01-0500
Bevestigingsset € 28,95 excl. btw     Art. nr.: ZM-IMP-TUBE-BEV.SET

Zevim Tubes ook verkrijgbaar in 160x160mm, gelieve aan te vragen of website te raadplegen.
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Een veel voorkomend probleem is dat tijdens 
transport de lading in de vracht- of bestelauto’s 
niet goed vastligt en daardoor gevaarlijk kan gaan 
schuiven. Om maar niet te spreken van een ravage 
die een noodstop of een uitwijkmanouvre kan 
veroorzaken. Kortom legio voorbeelden waarbij de 
antislipmat uitkomst kan bieden.

1 product met 1001 toepassingen 
De antislipmat is tweezijdig te gebruiken en be-
houdt zijn anti-slip functie tot een hoek van bijna 
60° en is toepasbaar op elk materiaal. De antislip-
mat is inzetbaar op elk mogelijk terrein zoals in de 

werkplaats, in de fabriek, in de auto, in de camper, 
op de boot, in huis, op kantoor, in de hobbyruimte 
etc etc. Een product welke zowel professioneel, 
hobbymatig als huishoudelijk ingezet kan worden. 
De antislipmat is eenvoudig met een schaar of stan-
leymes op maat te knippen cq te snijden.

Gecertificeerd kwaliteitsproduct 
De antislipmat is een kwaliteitsproduct vervaardigd 
uit hoogwaardige materialen en uiteraard voorzien 
van diverse keurmerken zoals de TUV. Naast het 
speciale gepatenteerde PVC-schuim, welke zorgt 
voor de enorme anti-slip werking, bestaat de kern 

van de antislipmat uit een hoogwaardig polyamide 
polyester draad. Deze draad is dubbel geknoopt 
waardoor het materiaal bijzonder sterk is. Tevens 
is de antislipmat ook te gebruiken in de levensmid-
delenindustrie. De antislipmat wordt op de rol in 
diverse breedtes geleverd. Afwijkende maten zijn 
ook leverbaar. Gelieve hiervoor contact met ons op 
te nemen.

Product Kenmerken
• Industriële kwaliteit 
• Bestand tegen olie, benzine, diesel, zuur en loog 
• Licht van gewicht (slechts 550 gr/m2)
• TUV goedgekeurd
• Moeilijk brandbaar (zelfontbrandingstemperatuur  
   is ca. 350° C)
• Temperatuurbestendigheid van -25° C tot 100° C
• Tot 60° C uitwasbaar
• Toepasbaar in de ‘‘food’’- industrie
• Eenvoudig op maat te maken

TOEBEHOOR

ANTISLIPMATTEN
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Rollengte: 10 mtr             

Afmeting
B in mm

Artikelnummer Prijs  
excl. btw

200 Z-182-020100 € 38,00

250 Z-182-025100 € 47,50

300 Z-182-030100 € 57,00

330 Z-182-033100 € 63,00

350 Z-182-035100 € 66,50

400 Z-182-040100 € 76,00

430 Z-182-043100 € 82,00

450 Z-182-045100 € 85,50

500 Z-182-050100 € 95,00

600 Z-182-060100 € 114,00

800 Z-182-080100 € 152,00

1000 Z-182-100100 € 190,00

1200 Z-182-120100 € 228,00

1800 Z-182-180100 € 342,00

2400 Z-182-240100 € 456,00
Afmeting
B in mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

600 Z-181-060400 € 98,40

800 Z-181-080400 € 131,20

1000 Z-181-100400 € 164,00

1200 Z-181-120400 € 196,80

1600 Z-181-160400 € 262,40

Rollengte: 4 mtr              

ANTISLIP MATTEN OP ROL, OPEN STRUCTUUR ANTISLIP MATTEN OP ROL, DICHTE STRUCTUUR 



TOEBEHOOR

DIVERSEN

Als aanvulling op de bedrijfswageninrichting 
hebben we een compleet assortiment aan toebe-
horen. Dit assortiment wordt telkens uitgebreid 
met handige producten die bijdragen aan een nog 
efficienter gebruik van uw bedrijfswagen, maar ook  
aan het gebruiksgemak van uzelf. 
  Een klein gedeelte van dit programma toebehoor 
hebben we uitgelicht in deze folder, maar voor 
meer producten gelieve onze website te bezoeken 
of aan onze dealers te vragen. Zij informeren u 
graag over het totale programma en mogelijkhe-
den. 

24
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Papierdispenser t.b.v. MINI* en MIDI** rollen papier

Afmeting
B x D x H mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

165 x 185 x 290* Z-100-01-016.1-029 € 41,95

260 x 265 x 330** Z-100-01-026.1-033 € 51,95

Stuksverpakking papier rollen MINI* en MIDI**

Afmeting
H x L mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

210 x 13000* Z-101-02-020.1-130-1 € 4,30

230 x 35000** Z-101-02-020.1-350-1 € 10,85

Papier rollen 12x MINI* en 6x MIDI**

Afmeting
H x L mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

210 x 13000* Z-101-02-020.1-130-12 € 34,95 ( = 12 rollen)

230 x 35000** Z-101-02-020.1-350-6 € 59,95 ( = 6 rollen)

Handreinigingsdispensers 3 ltr

Beschrijving Artikelnummer Prijs 
excl. btw

Complete set met 3 ltr zeep, 
pomp en wandhouder

Z-110-310890.SET € 91,00

Pomp 3 ltr container Z-110-310890 € 47,25

Wandhouder 3 ltr container Z-110-310890WAND € 20,80

Navullingen zeep tbv zeephouders

Beschrijving Artikelnummer Prijs 
excl. btw

Flacon 1 liter Z-111-310805 € 10,50

Container 3 liter Z-111-310806 € 22,95

Handreinigingsdispensers 1 ltr

Beschrijving Artikelnummer Prijs 
excl. btw

Complete set met 1 ltr zeep, 
pomp en wandhouder

Z-110-310879.SET € 57,70

Pomp 1 liter flacon Z-110-310880 € 24,75

Wandhouder 1 liter flacon Z-110-310879 € 22,45

Kitkoker houders t.b.v. 4*, 5** of 6*** kokers

Afmeting
B x D x H mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

240 x 121 x 215* ZM-153-01.1-4 € 23,65

299 x 121 x 215 ** ZM-153-01.1-5 € 24,80

358 x 121 x 215 *** ZM-153-01.1-6 € 25,95

Spuitbushouders t.b.v. 2*, 3** of 4*** bussen

Afmeting
B x D x H mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

184 x 110 x 150* ZM-155-01.1-2 € 24,10

271 x 110 x 150** ZM-155-01.1-3 € 25,00

358 x 110 x 150*** ZM-155-01.1-4 € 25,90

Mini Spuitbushouders t.b.v. 4*, 5** of 6*** bussen

Afmeting
B x D x H mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

358 x 96 x 162 ZM-154-01.1-6 € 26,00

Pur-bus houders t.b.v. 2*, 3** of 4*** bussen

Afmeting
B x D x H mm

Artikelnummer Prijs 
excl. btw

184 x 146 x 292* ZM-156-01.1-2 € 29,05

271 x 146 x 292** ZM-156-01.1-3 € 29,95

358 x 146 x 292*** ZM-156-01.1-4 € 30,85

Jerrycan los

Inhoud jerrycan Artikelnummer Prijs 
excl. btw

5 ltr ZM-150-06.02-001.05 € 26,65

10 ltr ZM-150-06.02-001.10 € 38,35

Jerrycanhouders inclusief jerrycan (5* of 10** 
liter), aftapkraan en rubber band. 

Inhoud jerrycan Artikelnummer Prijs 
excl. btw

5 ltr ZM-150-05.05-01 € 77,00

10 ltr ZM-150-05.10-01 € 89,00
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TOEBEHOOR

LED VERLICHTING

Als aanvulling op de bestaande lampen in de 
bedrijfswagen bestaat de mogelijkheid om LED 
lampen bij te plaatsen. Deze worden vaak aange-
sloten op de bestaande lampen die aangaan indien 
de portieren worden geopend. Maar deze kunnen 
ook direct op de batterij/accu worden aangesloten. 
Bij aansluiting direct op de accu zijn een schakelaar 
en zekering als extra benodigd. Uw dealer kan u 

hier uitgebreid over informeren. 
  De LED kunnen op 3 verschillende manieren 
worden bevestigd. Middels schroeven, via dubbel-
zijdig tape of via clips. Al deze bevestigingsmoge-
lijkheden worden bijgeleverd. Al onze LED’s worden 
standaard voorzien van een 3 meter aansluitkabel.
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Lengte
 in mm

Artikelnummers
Prijs 
excl. btw

300 ZM-163-03.01-0300-01 € 19,25

500 ZM-163-03.01-0500-01 € 23,55

1000 ZM-163-03.01-1000-01 € 39,50

Beschrijving Artikelnummers
Prijs 
excl. btw

Schakelaar met 
3 mtr kabel

ZM-163-03.02-001 € 15,70

PIR bewegings-
schakelaar met 
3 mtr kabel

ZM-163-03.02-006 € 16,30

Verbindings 
connector 180°

ZM-163-03.02-002 € 3,30

Verbindings 
connector 90°

ZM-163-03.02-003 € 4,62

Kabel 3 mtr met 
stekker/contra

ZM-163-03.02-004 € 5,75

LED LAMPEN ACCESSOIRES LED VERLICHTING

*De LED lampen kunnen op drie manieren worden bevestigd. Met clipjes (zie onderstaande afbeeldingen), schroeven en dubbelzijdig tape (allen 
meegeleverd). 

LED 0500 mm Blister inclusief 3 meter kabel + bevestigings materiaal*

LED 0300 mm Blister inclusief 3 meter kabel + bevestigings materiaal*

LED 1000 mm Blister inclusief 3 meter kabel + bevestigings materiaal*

1

2

3

4

5

1

5

3 4



TOEBEHOOR

ZWAARLAST SLEDEN
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Zwaarlast sleden kunnen op diverse manieren 
gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor het plaatsen 
van aggregaten, compressoren of andere zware 
materialen. Handig als ze standaard in de auto 
aanwezig moeten zijn, maar van buiten moeten 
worden bediend. 
Vaak worden deze sleden toegepast in Pick ups, 
zodat de te vervoeren materialen buiten de auto 
getrokken kunnen worden. 

Sterke punten van de kogelgelagerde uittrekbare 
zwaarlast slede in de korte uitvoering:
• Kogelgelagerde uitvoering.
• Tot 200 kg belastbaar.
• Tot ca. 73% uittrekbaar.
• Handig om zware materialen uit de bedrijfswagen         
te tillen.
• Eenvoudig te combineren met opzetkasten   
(kasten zijn ook buiten de auto heel toegankelijk).
• Als uittrekbare werkbank te gebruiken in 
combinatie met het plaatsen van een werkblad op 
slede.  
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STALEN UITTREKBARE ZWAARLAST SLEDE  

Afmeting
L in mm

Artikelnummers

Breedte 360 mm

Prijs
Excl. btw

760 ZM-145-036.1-076006 € 281,00

1014 ZM-145-036.1-101006 € 314,00

1267 ZM-145-036.1-126006 € 320,00

1521 ZM-145-036.1-152006 € 344,00

Afmeting
L in mm

Artikelnummers

Breedte 460 mm

Prijs
Excl. btw

760 ZM-145-046.1-076006 € 295,00

1014 ZM-145-046.1-101006 € 318,00

1267 ZM-145-046.1-126006 € 331,00

1521 ZM-145-046.1-152006 € 348,00

Afmeting
L in mm

Artikelnummers

Breedte 760 mm

Prijs
Excl. btw

760 ZM-145-076.1-076006 € 308,00

1014 ZM-145-076.1-101006 € 392,00

1267 ZM-145-076.1-126006 € 443,00

1521 ZM-145-076.1-152006 € 520,00

360 mm 
breed

460 mm 
breed

760 mm 
breed



ASSORTIMENTSKOFFERS MET INZETBAKJES

ASSORTIMENTSKOFFERS MET VARIABELE INDELING

Assortimentskoffers (met of zonder 
kunststof inzetbakjes) zijn bedoeld om er 
bevestigingsmaterialen of kleine hulpmaterialen in 
op te bergen. De robuuste stalen (gepoedercoate) 
koffers zijn aan de binnenzijde van de deksel 
voorzien van een kunststof schuimlaag. Zo worden 
de inzetbakjes goed beschermd en afgedekt. 
Assortimentskoffers zijn verkrijgbaar in de 
standaardafmeting van 440 x 330 mm  
en in vier hoogtematen (66, 100, 130 en 170 mm).
De koffer met een hoogte van 170 mm (voor het 
opbergen van kleinere, vaak elektrische (hand)
gereedschappen) wordt uitsluitend leeg geleverd.

Als aanvulling op het assortiment koffers is ook een 
type koffer met een variabele indeling mogelijk. 
Deze indeling bestaat uit voor elke zijde een 
indelingsplaat, aangevuld met een lengte verdeler 
en twee breedte verdelers. U kunt hierdoor uw 
eigen indeling bepalen. 

30

TOEBEHOOR
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Afmeting
B x D x H mm

Artikelnummers Prijs 
Excl. btw

440x330x066 ZM-117-044.1-033066.01 € 55,85

440x330x100 ZM-117-044.1-033100.01 € 66,90

440x330x130 ZM-117-044.1-033130.01 € 70,80

440x330x170 ZM-117-044.1-033170.01 € 77,35

Afmeting
B x D x H mm

Aantal inzetbakjes Artikelnummers Kleur

Koffer

Prijs
Excl. btw

leeg ZM-115-044.1-033066-00 € 31,15

8 x ZM-115-044.1-033066-08 € 42,20

12 x ZM-115-044.1-033066-12 € 44,35

12 x           6 x           3 x           2 x         ZM-115-044.1-033066-23 € 49,75

24 x         ZM-115-044.1-033066-24 € 51,65

48 x ZM-115-044.1-033066-48 € 60,85

440 x 330 x 66

Afmeting
B x D x H mm

Aantal inzetbakjes Artikelnummers Kleur

Koffer

Prijs
Excl. btw

leeg ZM-115-044.1-033100-00 € 39,20

12 x           9 x           6 x ZM-115-044.1-033100-27 € 67,30

12 x           6 x           9 x           2 x           3 x ZM-115-044.1-033100-32 € 64,90

12 x           30 x           3 x           2 x         ZM-115-044.1-033100-47 € 76,60

440 x 330 x 100

Afmeting
B x D x H mm

Aantal inzetbakjes Artikelnummers Kleur

Koffer

Prijs
Excl. btw

leeg ZM-115-044.1-033130-00 € 41,40

12 x           9 x           6 x           ZM-115-044.1-033130-27 € 75,06

12 x           6 x           9 x           2 x           3 x ZM-115-044.1-033130-32 € 78,15

24 x           12 x           6 x           4 x         ZM-115-044.1-033130-46 € 89,80

12 x           30 x           3 x           2 x ZM-115-044.1-033130-47 € 87,72

440 x 330 x 130

KOFFERS MET INZETBAKJES KOFFERS MET VARIABELE INDELING
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Werkbanken, waarop al dan niet een bankschroef 
geplaatst kan worden, zijn er in verschillende 
uitvoeringen. Zo kennen we de uitschuifbare werk-
banken die geheel geïntegreerd worden tussen de 
zijdelen in de bedrijfswageninrichting of de zgn 
stand-alone werkbanken. Deze stand-alone werk-
banken zijn in twee uitvoeringen leverbaar. Op de 
volgende bladzijde ziet u hiervan de uitvoering met 
gasveer of met een verstelbaar statief. 

WERKBANKEN

TOEBEHOOR
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OPKLAPBARE WERKBANK (MET GASVEER) OPKLAPBARE WERKBANK (MET VOETSTEUN)

Beschrijving Artikelnummers Prijs Excl. btw

Opklapbare werkbank (met gasveer) ZM-147-K.GV01-01 € 332,80

Beschrijving Artikelnummers Prijs Excl. btw

Opklapbare werkbank (met voetsteun) ZM-147-K.01-02 € 326,40

Sokkel/verhoging voor opklapbare 
werkbank ZM-147-K-01-02.01 € 80,10 1

1
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AUTOGEGEVENS
Merk    :

Type/Uitvoering   :

Wielbasis    :

Lengte(L)     :  ☐ L1         ☐ L2         ☐ L3         ☐ L4
Hoogte(H)    :  ☐ H1         ☐ H2        ☐ H3        ☐ H4

Dubbel Cabine

☐ Ja, van het merk   : 

☐ Nee

Aandrijving

☐ FWD        ☐ RWD       ☐ AWD/4WD

Achterzijde auto 

☐ Deuren (AD)        ☐ Klep (AK)    

Schuifdeur       
☐ Nee

☐ Links (SDL)         

☐ Rechts (SDR)        
☐ Links+Rechts (SDLR)

Gewenste kleur bedrijfswageninrichting

☐ Grijs / rood        ☐ Grijs / blauw

Gewenste kleur vloerplaat

☐ Bruin (B)        ☐ Grijs (G)

Gewenste dikte vloerplaat 

☐ 9 mm        ☐ 12 mm

Gewenst materiaal zijwandbescherming

☐ Zijwandbeschermingset berken multiplex 4 mm (Grijs RAL 7001)

☐ Zijwandbeschermingset kunststof 4,0 mm (Grijs)

Instap schuifdeur(en) dicht maken(ID)

☐ Nee, standaard met instap houden

☐ Ja, schuifdeur links (SDL)

☐ Ja, schuifdeur rechts (SDR)

☐ Ja, schuifdeur links+rechts (SDLR)

Systeemrail in vloer (LVR04) en onder de dakstijlen 
☐ Ja        ☐ Nee

Kunststof bescherming wielkast aanwezig? 
☐ Ja        ☐ Nee

Kunststof profilering bij achterdeuren/klep aanwezig?     

☐ Ja        ☐ Nee

Achteras 

☐ Enkel lucht (EL)      ☐ Dubbel Lucht (DL)

INVENTARISATIE FORMULIER - BEKNOPT

BEDRIJFSGEGEVENS
Bedrijfsnaam     :

Adres     :

Postcode + Woonplaats     :

Contactpersoon     :

Telefoon vast     :

Telefoon mobiel     :

E-mail     :

Website     :

Branche     :

Via garage/autohandelaar   : 



35

AANTEKENINGEN



HOOFDVESTIGING 
Zevim bedrijfswageninrichting bv
Nobelstraat 12

NL 6902 PH Zevenaar

Telefoon: 00 31 (0)316 - 52 78 64

E-Mail: info@zevim.nl

WWW.ZEVIM.NL
WWW.ZEVIM.EU
WWW.ZEVIM.BE

Verkooppunt / inbouwdealer:

V E H I C L E

     
R A C K I N G

     
S O L U T I O N S 

A M É N A G E M E N T

     
DE
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