Herwin uw vrijheid met een wagen,
op uw maat aangepast door Trapmann

zelf
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mee
rijden

mee
rijden

veilig
rijden

Trapmann
Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

INTRO
ZELFzelf
RIJDEN

rijden

“Nu kan ik zelf lekker
gaan uitwaaien aan zee”

GAS & REM
FUNCTIES OP HET STUUR
afneembare stuurbol
satellietbediening

gasring op of achter het stuur
segmentgas
trek- en duwsysteem
handbedrijfsrem

OPLOSSINGEN
OP MAAT
joystick
ministuur
fietsstuur

PEDAALAANPASSINGEN
bijkomend
gaspedaal links
verhoogde pedalen
verlengde pedalen
verhoogde vloer

Trapmann
Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

Persoonlijke begeleiding bij de administratieve
opvolging van elk dossier vraagt deskundigheid.
Wij helpen je hiermee en geven advies voor
een snellle opvolging bij CARA, FOD Mobiliteit,
VAPH, KOC, ...

mee
rijden

“Mijn man is héél blij met
onze auto-aanpassing: geen
‘heavy lifting’ meer voor hem!”

turnout
turny
carony

DRAAIZETELS
kofferbaklift
daklift
lift via zijdeur

LAAD
SYSTEEM

BODEM
VERLAGINGEN

Trapmann
Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

Renault
Kangoo

Elke klant heeft een op maat
gemaakte auto-aanpassing nodig.
Vraag ons advies over de
specifieke mogelijkheden
die elk automerk kan bieden.

in groep
mee rijden

ZETELS
VLOEREN

draaibare klapzetels
afneembare
eenpersoonszetels

OPTIES
opstaptrede
verticale handvat

PLATEAULIFTEN

“Zo eenvoudig en snel, die rolstoellift!
In een mum van tijd zaten we veilig
vastgeklikt in de wagen en waren we weer
samen op weg naar een nieuw avontuur!”

OPRIJPLATEN

WAAROM TRAPMANN

veilig
rijden

ADVIES & SERVICE SINDS 1960
We innoveren en investeren voortdurend in nieuwe
technologieën. In onze grote showroom kan u het resultaat
komen testen.

EEN SOLIDE TEAM & EIGEN WERKPLAATS
Onze techniekers zijn professionals die getraind zijn om een
nauwkeurige uitvoering en verzorgde afwerking van
uw voertuig te realiseren.

GORDELS
harnasgordels kinderen & volwassenen
veiligheidsgordels
rolstoelvergrendelingen

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
We hebben nauw contact met invoerders, garages,
fabrikanten, openbare organisaties, en dienstverleners zoals
o.a. CARA, FOD Mobiliteit en Vervoer, FOD Sociale Zekerheid,
VAPH, KOC, rolstoelverstrekkers, ...

DIENSTVERLENING OP MAAT
We geven elke klant persoonlijk advies, volgens behoeften
en wensen. Daarom raden we aan om eerst contact met ons
op te nemen vooraleer een definitieve autokeuze te maken.

EIGEN LESVOERTUIG
De Kempische Rijschool & Trapmann staan u bij
in het vervolledigen van uw rijvaardigheidslessen
én het behalen van uw rijbewijs.
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BEZOEK ONZE SHOWROOM
Trapmann nv
Satenrozen 3
2550 Kontich
T. 03 326 13 07
F. 03 326 11 36
E. info@trapmann.be
W. www.trapmann.be

VERKOOP / ADVIES
Nederlandstalig / Franstalig
Maxime Minne
0475 30 55 88
maxime.minne@trapmann.be
E. info

Showroom
Chris Krols
03 326 13 07
chris.krols@trapmann.be

