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Mercedes-Benz Vito
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INTERIEUR - VLOER

INTERIEUR - WAND

INTERIEUR - HEMEL

Alles in eigen huis, alles onder één dak
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Mercedes-Benz Vito | Premiumuitvoering

I N RI C HT I NG
Standaardinrichting
Separatiewand Luxe - HPL voorzien van RVS stijlen en bekledingspanelen
Voertuigdelen C- en D-stijl afgewerkt met stootvast RVS
Bekleding interieurwanden - HPL links en rechts, bekleed met vinyl/ alcantara
Bekleding schuifdeur(-en) en achterklep - HPL, bekleed met vinyl/ alcantara
Hemelpaneel bekleed en voorzien van verlichting, 2 LED-strips sensor-geschakeld
Basisvloer grijs antislip voorzien van RVS afwerking bij instap(-pen) + achterzijde
Vaste vloer op hoogte voorzien van marmoleum en DNR vloerdelen, indeling op
klantwens te bepalen
Oprijplaat RVS t.b.v. inrijden brancard en inbrengen kisten, vloer - brancardhoogte ±
770 mm
Opberglade onder vloer – achterzijde, links/ rechts of geheel
Open vak onder vloer - achterzijde, voorzien van RVS klep
Open vak onder vloer – schuifdeurzijde(-s) t.b.v. schaarwagen of verzorgingskoffers

Op deze standaarduitvoering zijn daarnaast diverse inrichtingsopties mogelijk.
Vraag naar de uitgebreidere mogelijkheden.

Opties bij dit type (af fabriek)
Opbergkast achter separatiewand, eventueel in apothekersuitvoering
Dubbele vaste vloer, voorzien van marmoleum en 1 LED-strip
geschakeld
Rolgordijnen onder en boven i.c.m. dubbele vloer

Bumper beschermplaat - geanodiseerd aluminium/ hoogglans
Opbergconsole tussen de voorstoelen met bovenklep
Glaspanelen rondom - donker getint, gemonteerd op
carrosserie
Ruiten rondom - donker getint, gemonteerd op carrosserie

Verlichting hemelpaneel, 6 LED-spots sensor-geschakeld
Verlichting achterklep, 2 LED-spots sensor-geschakeld

Waaierpanelen rondom - 5 stuks, design in overleg eventueel
voorzien van LED-verlichting

Vlaggenstokken + rouwvlaggen gemonteerd onder de motorkap

Flitsers in grille en in achterlichten

DUBBELE VLOER + GORDIJNEN

GLASPANELEN RONDOM

VLAGGENSTOKKEN
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