Ik bied 100% maatwerk voor úw
bedrijfswageninrichting!
Voor veel ondernemers zijn betrouwbare en functioneel ingerichte bedrijfswagens uitermate belangrijk. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben
Henry Elenbaas en met ruim 40 jaar ervaring weet ik precies waaraan een
goede, complete en bovenal functionele bedrijfswageninrichting moet voldoen.

Voor mij was de tijd aangebroken om mijn
taken als mede-eigenaar DGA binnen
Carrosserie Elenbaas over te dragen aan
de nieuwe generatie in het familiebedrijf.
De jarenlange ervaring die ik als techneut
heb opgebouwd pas ik nu toe in mijn eigen
bedrijf: Elenbaas Bedrijfswageninrichting.
Ik nodig u uit om gebruik te maken van
mijn expertise en vakmanschap. Aan de
hand van een persoonlijk gesprek of uw
offerte-aanvraag per e-mail werk ik graag
een concreet voorstel uit.

Elenbaas
Bedrijfswageninrichting
Paasdijkstraat 40
4693 BR Poortvliet

Tel. 06-28683753

service-partner

www.elenbaasbedrijfswageninrichting.nl

Ik kijk naar het
complete plaatje

Ik kijk naar
het
Als praktijkspecialist
kijk ik vanuit
completeverschillende
plaatje invalshoeken naar

de meest functionele inrichting en
aankleding van bedrijfswagens.
Daarbij maak ik bij voorkeur gebruik
van de oerdegelijke en zeer flexibele
inbouwsystemen van het topmerk
Bott Vario.
Tevens denk ik graag met u mee over
de complete lay-out. Denk daarbij
bijvoorbeeld ook aan het ontwerpen
en aanbrengen van bedrijfsreclame,
de montage van Side Bars, een imperiaal of dakdragers, het aanbrengen
van extra verlichting, standkachel, 12V compressor, stroomomvormers etc.
Ook het zorgvuldig aftimmeren van de laadruimte en de montage van
verankeringen om de lading vast te zetten neem ik in het complete plaatje
mee. Aan de hand van uw wensen maak ik een voorstel op maat en bij
akkoord ga ik voor u aan de slag.

20

jaar
ervaring

250

projecten

U kunt bij mij ook terecht voor:
• Ontwerp autobelettering
• Aanbrengen autobelettering
• Levering en montage complete bedrijfswageninrichting
• Betimmering / afwerking laadruimte
• Laadvloerbekleding en verankering voor losse lading
• Advies, montage en installatie van extra opties
• Levering en montage van standkachels, 12V compressoren, omvormers, imperialen,
dakdragers, side bars, werklampen etc.

