BESTE BESCHERMING
TIJDENS TRANSPORT

Innovatieve oplossingen voor vloeren en wanden

FUNCTIONELE
BESCHERMING MET
OOG VOOR DETAIL
Motexion is gespecialiseerd in
de productie van beschermende
‘binnenbekleding’ voor ieder type
bedrijfswagen en lading.

“Steeds op zoek naar
de beste oplossing. Dat is en
blijft de uitdaging!”

Veiligheid waarborgen is onze belangrijkste
prioriteit. Zowel de veiligheid van de inzittenden
van de bedrijfswagen, als de lading in de cabine.
Door het risico op beschadiging te beperken,
behoudt uw bedrijfswagen tevens zijn waarde.
Ons brede assortiment beschermende producten
is innovatief, van hoogwaardige kwaliteit en
met oog voor detail vormgegeven. Bovenal zijn
onze oplossingen functioneel, afgestemd op
de behoefte van de eindgebruiker. Kortom, het
werkt wat we maken. Ook gemak heeft onze
aandacht. Onze kant-en-klare oplossingen zijn
daarom altijd snel en efficiënt te monteren
door autofabrikanten, auto-importeurs en
autodealers.
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De dubbele cabine is voor Nederland
maatwerk. Onze productspecialisten
werken de ontwerpen tot in detail uit.

“De finesse zit ‘m in de details”

ONTWERPEN DIE
WERKEN
Bij Motexion weten we wat werkt. We ontwerpen daarom
alleen beschermende producten die praktisch toepasbaar zijn.
De behoefte van de eindgebruiker is leidend voor iedere
oplossing, die we ontwerpen voor optimaal gebruikersgemak.
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De finesse van onze ontwerpen zit ‘m in

SAMEN ONTWIKKELEN WE PERFECTIE

de details, waar kwaliteit en uitstraling

Bij Motexion zijn we altijd op zoek naar

samenkomen. We maken het autofabrikanten,

verbetering. Hoe kunnen we een nog veiliger,

auto-importeurs en autodealers graag

sterker en duurzamer product ontwikkelen?

gemakkelijk met kant-en-klare oplossingen,

Continu zijn we op zoek naar mogelijkheden om

die binnen een handomdraai gemonteerd

onze producten verder te verbeteren in kwaliteit

kunnen worden. Ieder ontwerp wordt getest

en gebruikersgemak. Door nieuwe materialen

op duurzaamheid. Alleen solide producten

te testen en slimmere montagemethodes te

met een lange levensduur komen van onze

ontwikkelen. Dat doen we samen met ons

tekentafel bij de productieafdeling terecht.

deskundige team en partners in de markt.
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PRODUCTIE IN
EIGEN BEHEER
Wij produceren alles zelf en werken alleen met de beste
materialen. Zo waarborgen we de kwaliteit van ons assortiment.
Dat merkt u.

“Wij kunnen snel schakelen”

Aan al onze producten is aandacht en zorg besteed. Met productie
in onze eigen bedrijven kunnen we snel schakelen en anticiperen op
speciale verzoeken, trends en ontwikkelingen. Dat maakt Motexion
een flexibele partner in de productie en levering van beschermende
binnenbekleding voor uw bedrijfswagens. In serieproductie voor de
autofabrikant of speciale uitvoeringen voor een dealer.
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INNOVATIEVE SJOROOG-KOMMEN
Ons innovatieve ontwerp bestaat uit drie delen: een ring
die aflakken overbodig maakt, een apart in te schroeven
bodem en een deksel.

SNELLE MONTAGE
Onze kant-en-klare sjoroog-kom is snel en gemakkelijk te

Al onze vloerplaten zijn verzorgd afgewerkt.

monteren. Het ontwerp sluit naadloos aan op de vloerplaat.
Er kunnen geen losse onderdelen onder de vloerplaat
komen, die geluid veroorzaken tijdens het rijden.

STEVIGHEID ZONDER CONCESSIES
Zet de lading in uw bedrijfswagen stevig vast. Schroef
eenvoudig de binnenring in de kom, die een vlakke
aansluiting met de carrosserie van uw bedrijfswagen vormt.

MOOIE AFWERKING
Met een stevig deksel dekt u de sjoroog-kom eenvoudig af.
De vloer in uw bedrijfswagen blijft dus vlak, met optimaal
behoud van de sjorogen om de lading te stabiliseren.

EEN STEVIGE
VLOERPLAAT ALS BASIS
Stevigheid gaat voor alles. De vloerplaat van uw bedrijfswagen moet tegen een
stootje kunnen. Onze vloerplaten worden daarom uit één geheel gemaakt, als
het ontwerp dit toelaat. Hiervoor gebruiken we hoogwaardige multiplex met een
lengte tot 3.76meter. Die voorzien we van een duurzame antisliplaag van slijtvaste
olie- en waterbestendige coating. Een belangrijke toegevoegde waarde van onze
vloerplaten zijn verzonken sjorogen. Handige bevestigingsogen om de lading in uw
bedrijfswagen stevig vast te zetten.

UITGEBREIDE
MOGELIJKHEDEN
• in kleur
• in dikte
• in materiaal
• met geïntegreerde sjorogen
• met/zonder aluminium strip
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WIELKASTEN BESCHERMEN TEGEN ROEST,
SCHADE EN RIJGELUID
Door het gebruik van wielkastbeschrerming voorkomt u roestvorming, veroorzaakt
door krassen. Wij maken de wielkastbescherming vaak van hetzelfde materiaal
als de vloerplaat van uw bedrijfswagen, waardoor het interieur één geheel vormt.
Een andere optie is kunststof. De vorm is rechthoekig of in dezelfde vorm van de
metalen wielkast van uw bedrijfswagen. Wielkastbescherming biedt niet alleen
extra bescherming, maar werkt ook geluidsisolerend.
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BESCHERMENDE
WANDBEKLEDING

SECUWANDEN VOOR
VEILIG VERVOER

Beschermende wandbekleding is essentieel om de waarde van uw bedrijfswagen

Een secuwand biedt veiligheid en comfort.

te waarborgen. Het beschermt de zijkant van de laadruimte tegen omvallende

De scheidingswand voorkomt dat lading gaat

lading. Wandbekleding dient tevens als verzorgde afwerking en isolatie.

schuiven, als u hard moet remmen bijvoorbeeld.
De wand houdt ook de warmte in de cabine vast

Wij maken wandbekleding in verschillende diktes, kleuren en afwerking van

en reduceert het geluid in de laadruimte. Er zijn

hoogwaardig Europees berkentriplex en kunststof. Berkentriplex is een sterke,

verschillende soorten secuwanden: met of zonder

buigzame houtsoort. Het voordeel van kunststof is vooral dat het licht in gewicht is.

bekleding en met of zonder ruit. De ruiten zijn in
veel gevallen van polycarbonaat. Van groot formaat,
zodat u er gemakkelijk doorheen kunt kijken.

KIES DE VARIANT DIE BIJ U PAST
U kunt kiezen uit drie varianten wandbekleding:
wandpanelen, lat-om-lat of een combinatie van
die twee, lat/wand genaamd. De plaatmaterialen
zijn voorzien van een bruine of grijze
polipropyleen coating; kleurvast, afwasbaar en
bestendig tegen oliën en vetten. De lat-om-lat
variant biedt niet alleen bescherming, maar ook
mogelijkheden om lading vast te zetten. Het
bovenste gedeelte wordt voorgemonteerd op
stalen beugels, voor een snelle en eenvoudige
montage en nette afwerking. De lat/wand
constructie combineert de voordelen van beide
bekledingsvormen met op frame geleverde latten
aan de bovenzijde en plaatmateriaal aan de
onderzijde. Een complete set met wandbekleding
voor uw bedrijfswagen bestaat uit bekleding voor
de linkerzijde, rechterzijde en de panelen voor de
schuifdeur. Panelen voor de achterdeur en -klep
zijn optioneel leverbaar.

We leveren ook sidebars om de flanken
van uw bedrijfswagen te beschermen.

RAAMBEVEILIGING TEGEN
SCHADE EN INKIJK
De ramen van uw bedrijfswagen zijn kwetsbare
onderdelen. Ruiten kunnen breken of beschadigen
tijdens in en uit laden. Met raambeveiliging voorkomt
u deze schade. Een raamrooster vermindert tevens het
zicht in de laadruimte van buitenaf, waardoor
mensen minder goed naar binnen kunnen kijken.
Afhankelijk van het model bedrijfswagen hebben
deze roosters een rechthoekig of hexa- gatenpatroon.
Voor alle zij- en achterruiten bieden we raambeveiliging
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INNOVATIEVE
MONTAGEOPLOSSINGEN
OP DETAILNIVEAU
We doen er bij Motexion alles aan om de productiekosten te beperken en
montagetijd te verkorten, zonder de kwaliteit van onze oplossingen uit het oog
te verliezen. Efficiëntie is een belangrijk gegeven.

Onze producten worden daarom maximaal

drukkers bevestigd, in plaats van schroeven.

montageklaar opgeleverd, geheel voorbereid

Tevens gebruiken we bestaande gaten in

met voorgeboorde bevestigingsgaten.

de carrosserie van uw bedrijfswagen als

We houden daarbij rekening met kabelgoten,

bevestigingspunten, waardoor we geen extra

kwetsbare delen, wielkasten en de benzinetank.

gaten hoeven te boren. En wanneer de situatie

Ons productieproces is bijzonder nauwkeurig.

het toelaat, verkiezen we lijm boven schroeven.

Alles wordt computergestuurd gefreesd en

Lijm werkt sneller en is vriendelijker voor uw

machinaal geproduceerd.

bedrijfswagen. Alle bevestigingsmaterialen
worden standaard meegeleverd.

DE DETAILS DIE TELLEN
Verbetering zit ‘m vaak in details. Alles moet
kloppen. Zo worden onze wandpanelen
bijvoorbeeld, waar mogelijk met kunststof

De beschermstrips passen perfect en
kunnen daardoor aan de onderzijde
worden vastgeniet. Dat scheelt
oneffenheden aan de bovenzijde.
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DUURZAME
MATERIALEN
Al onze producten zijn gemaakt van duurzaam materiaal. We ontwikkelen solide
oplossingen, met oog voor mens en natuur. Dat doen we met hout en multiplex
uit aantoonbaar verantwoord beheerde bossen. Door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen, stellen we de kwaliteit van onze producten veilig.

CERTIFICERINGEN EN KEURMERKEN
Om de kwaliteit van onze producten,
dienstverlening en organisatie te waarborgen
en continu te verbeteren, hechten we veel
waarde aan certificeringen en keurmerken.
Ons kwaliteitshandboek (ISO 9001:2015) geldt
hierbij als basis.
Het uit Noord-Europa afkomstige hout waarmee
we werken, voldoet aan de eisen van EUTR.
Ook voor de overige producten maken we
gebruik van de beste materialen met de juiste
duurzaamheidskeurmerken.
Al onze toeleveranciers zijn FSC- of PEFCgecertificeerd. Zo doen we er alles aan,
van inkoop tot productie, om kwalitatieve
oplossingen te ontwikkelen.
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Efficiënt ingedeelde kisten voor
snelle montage.

ONZE KLANTEN IN DE
AUTOMOTIVE BRANCHE
Wij ontwikkelen kant-en-klare oplossingen voor autofabrikanten,
auto-importeurs en autodealers, om bedrijfswagens optimaal te
voorzien van beschermende ‘binnenbekleding’.
Voor fabrikanten kunnen we ‘aan de lijn’ aanleveren. Complete sets wand- en
raambekleding, wielkasten en vloerplaat worden per auto geproduceerd en gecodeerd
aangeleverd. In de productielijn kunnen deze sets efficiënt worden gemonteerd.

DE EINDGEBRUIKER
Iedere oplossing die we ontwikkelen bij Motexion is gericht op het gebruikersgemak van de

“Complete sets voor
de autofabrikanten”
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eindgebruiker. Veiligheid en comfort zijn daarbij essentieel. We leveren daarom uitsluitend
uitvoerig geteste producten, die snel en eenvoudig te monteren zijn. Daarbij zorgen we
bijvoorbeeld voor een vlakke laadvloer en maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande
montagegaten in de carrosserie van uw bedrijfsauto.
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MAATWERK EN STANDAARD
COMPONENTEN
Wij ontwikkelen beschermende producten voor ieder type bedrijfswagen.
Voor elk merk, model en uitvoering hebben we een passende oplossing, om uw
bedrijfswagen optimaal te beschermen.

Om snel en efficiënt te kunnen produceren
en leveren, bestaat ons uitgebreide
assortiment, met meer dan zesduizend
producten, voor het grootste gedeelte uit
standaard componenten. Zo hebben we
bijvoorbeeld wel honderd verschillende
versies van een vloerplaat voor een
populair merk, variërend in dikte, kleur
en afwerking.
Ook bieden we meer klantspecifieke
maatwerkoplossingen, zoals het infrezen
van een rail of wielkasten met
opbergbakjes. Verder helpen we u ook
graag met bijvoorbeeld het maken van een
dubbele cabine, bumper-bescherming,
sidebars, bindrails of spanbanden.

GOED GEORGANISEERDE
LOGISTIEK
Wij leveren het juiste product, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats. Uw producten
worden zorgvuldig verpakt en voorzien van labels met praktische productinformatie,
zoals artikel- en ordernummer, maar ook het kenteken of de klantnaam als u dat wenst.
Handig om uw bestellingen te traceren. Bij ons logistieke apparaat draait alles om
snelheid en efficiëntie. Alle bestellingen worden snel geproduceerd en verzonden.
Bij grotere series stemmen we de levertijd af met de klant. In Nederland werken we
met onze eigen transportdienst en daarbuiten met betrouwbare partners.
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Motexion BV
Bellstraat 4, 3133 KE Vlaardingen, The Netherlands
Tel. +31 (0)10 592 83 83, Fax +31 (0)10 590 33 20
E-mail info@motexion.nl
www.motexion.nl

