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SMARTFLOOR 

slijtvaste aluminium vloer met  

geïntegreerde rails voor minibus 

 

 

 



In de markt van minibusinrichtingen, met een stijgende vraag naar flexibele configuraties die snel om te bouwen 

zijn, zet SMARTFLOOR de toon met TNO- en TÜV-goedgekeurde modulaire lichtgewicht vloeren en toebehoren. 

Met slimme bevestigingstechnieken kan het interieur van een minibus in een handomdraai omgebouwd worden 

voor rolstoelvervoer. En net zo gemakkelijk kunnen comfortabele eenpersoons draai- of uitneembare zetels 

geplaatst worden op de geleiderails die geïntegreerd zijn in de slijtvaste aluminium vloer.  

Dankzij goede contacten met onze partners beschikken we over de meest recente technische gegevens van vrijwel 

alle minibusmodellen. Zo kunnen we de SMARTFLOOR altijd passend monteren en perfect afwerken. 

Alle SMARTFLOOR vloeren zijn M1 gecertifieerd volgens EU richtlijnen en kunnen gecombineerd worden met een 

uitgebreid assortiment M1 en M2 gecertifieerde zetels.  

SMARTFLOOR| aluminium vloer met rails voor een minibus 

KENMERKEN 

• lichtgewicht aluminium vloer 

• M1 gecertifieerd 

• slijtvast 

EXTRA 

cover strips voor rails (grijs/zwart) 

gemakkelijk door de klant in de rails klemmen  

om de rails te beschermen en proper te houden  

 



 

8 losse stoelen  7 losse stoelen  
& 1 rolstoel  

6 losse stoelen  
& 2 rolstoelen 

4 losse stoelen  
& 3 rolstoelen 

2 losse stoelen  
& 4 rolstoelen 

4 rolstoelen 

8 LOSSE STOELEN 

De getoonde stoelindelingen zijn gebaseerd op een Mercedes Benz Sprinter of 

een Volkswagen Crafter met een wielbasis van 3655 mm 

6 losse stoelen & 
2 klapstoelen 

6 losse stoelen  
1 klapstoel  

& 1 rolstoel  

6 losse stoelen  
& 2 rolstoelen 

4 losse stoelen  
& 3 rolstoelen 

4 rolstoelen 

6 LOSSE STOELEN 

4 LOSSE STOELEN 

4 losse stoelen  
& 4 klapstoelen 

4 losse stoelen  
2 klapstoelen 
& 1 rolstoel  

4 losse stoelen  
& 2 rolstoelen 

2 losse stoelen  
& 3 rolstoelen 

4 rolstoelen 

stoelindelingen 

8 KLAPSTOELEN 

8 klapstoelen 6 klapstoelenen 
& 1 rolstoel  

4 klapstoelen  
& 2 rolstoelen 

2 klapstoelen  
& 3 rolstoelen 

4 rolstoelen 



combinatie met afneembare zetels 

Deze M1-gekeurde éénpersoonszetels worden  

in de geïntegreerde rails van de SMARTFLOOR 

bevestigd en kunnen op zeer eenvoudige wijze 

verplaatst of uitgenomen worden. Eventueel kan 

er links en/of rechts een opklapbare armleuning 

voorzien worden. De zetel is uitgerust met een  

driepuntsveiligheidsgordel.  

SMARTSEAT EASY M1 



combinatie met draaibare klapzetels 

Deze M1-gekeurde éénpersoonszetels krijgen 

een vaste plaats achteraan en worden 

bevestigd in de geïntegreerde rails van de 

SMARTFLOOR.  

Ze kunnen met een simpele handeling  

opgeklapt en gedraaid worden, zodat ze niet uit 

het voertuig dienen genomen te worden als 

men rolstoelen wil vervoeren. Eventueel kan  

er links of rechts een opklapbare armleuning 

voorzien worden.  

SMARTSEAT TIP & FOLD M1 
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Wil je graag advies of een offerte?  


