Schoon.
Veilig.
Futureproof.

Rekening houdend met de noodzakelijke maatregelen die door de diverse Europese regering zijn genomen, werken wij hard aan toekomstbestendige oplossingen om de capaciteit van uw Van Hool-voertuig
te optimaliseren. Ruimteverdelers, dispensers en onze exclusieve actiepakketten stellen u in staat om
uw beroepsactiviteit zo snel mogelijk op een veilige en verantwoorde manier te hervatten.
Conform de VN-reglementen nr.:
• R43 - veiligheidsruiten
• R46 - indirect zicht
• R80 - energieabsorptie
• R107 - binneninrichting
• R118 - brandgedrag van materialen

Programma autocars
Dividers passagiers
• Flexible positioning.
• 2 screws, no permanent damage.
• Individual seatback inclination
possible.
• Easy to clean.
• Easy to replace plastic flap.
• No impact on seat homologation.
• Package for self installation or by
Van Hool.

Dividers bestuurder

• Easy to install.
• No permanent damage using existing fixations.
• Easy to clean.
• Plastic flap can be replaced.
• Package for self installation or by
Van Hool.

Dispensers

Alcoholgeldispensers aan boord
maken een optimale handhygiëne
mogelijk.

Band over stoel

Snel monteerbare banden om zitplaatsen te beperken, en zo de nodige
fysieke afstand tussen passagiers te
bewaren.

Antivirus
safety check

• Antibacteriële aircobehandeling
• Accucheck
• Controle van vloeistoffenniveaus
• Bandencheck
• Visueel nazicht van onderzijde
• Remmentest
• Testrit

Airco optimalisatie
verse lucht
Verontreinigde lucht wordt afgevoerd,
en verse buitenlucht wordt permanent
aangevoerd. Hierdoor wordt verspreiding van virussen door het aircosysteem, maar ook door de bagagerekken,
tot een absoluut minimum beperkt.

Airco pakket

• Reinigen en vervangen airco luchtfilters.
• Check airco systeem.
• Reinigen (ontsmetten) verdampers/
condensors.
• Airco optimalisatie verse lucht.

Filterkits airco

Hispacold ozon
ECO3 air purifier

Programma autobus
Beschermings-scherm
chauffeur voor op de
betaaltafel

Dispensers

Alcoholgeldispensers aan boord
maken een optimale handhygiëne
mogelijk.

Airco optimalisatie
verse lucht
Verontreinigde lucht wordt afgevoerd,
en verse buitenlucht wordt permanent
aangevoerd. Hierdoor wordt verspreiding van virussen door het aircosysteem, maar ook door de bagagerekken,
tot een absoluut minimum beperkt.

Airco pakket

• Reinigen en vervangen airco luchtfilters.
• Check airco systeem.
• Reinigen (ontsmetten) verdampers/
condensors.
• Airco optimalisatie verse lucht.

Filterkits airco

U en Van Hool.
Met onze combinatie van ervaring, ideeën en knowhow bieden we u een elegante en efficiënte
manier om coronabestendig te zijn... en te blijven. Want Van Hool is meer dan alleen een leverancier: wij zijn uw partner in transport en staan aan uw zijde, vooral in deze uitdagende tijden. Samen
bouwen we aan de toekomst, en vooruit blijft de weg!
Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen
met uw dichtstbijzijnde service-partner of met:
Van Hool Bus & Coach
Afdeling Klantenservice
+32 (0)3 420 28 35
aftersalesbc@vanhool.com

Futureproof.

Elegantie en efficiëntie in transport.
Bernard Van Hoolstraat 58 • 2500 Lier (Koningshooikt) • België

+32 3 420 20 20

sales.bc@vanhool.com

www.vanhool.com

