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VETERINARY VEHICLE SOLUTIONS

Wilt u een praktijkwagen die niet alleen overzichtelijk en hygiënisch is, maar ook is 
voorzien van alle gebruiksgemakken voor u als dierenarts? Zoals een CoolBox met 
extra stroomvoorziening, 230 volt voor een printer, stromend water met afvoer en de 
mogelijkheid tot het scheiden van afval. Ontdek het lichtgewicht opbergsysteem van 
Beks-for-Vets.

Met dit unieke ladesysteem heeft u een optimaal overzicht. Op de vlakke laadvloer 
bovenop het ladesysteem kunt u eenvoudig grote dingen vervoeren, maar ook 
boodschappen doen of privégebruik blijft mogelijk. U benut het volledige laadvolume 
van uw wagen en houdt een vrij zicht rondom. Uw auto wordt hygiënisch, representatief, 
veilig en overzichtelijk. Door het lage zwaartepunt van dit lichtgewicht ladesysteem helt 
uw praktijkwagen minder over in bochten. 

“Ik had eerst een soort bureaumeubel in mijn auto. Nu ik het gemak van de lange Beks-lades 
ken, kan ik het zadel van mijn paard er gewoon boven op leggen. Ik hoef niet eerst mijn auto 
leeg te gaan ruimen!” 

- Tilly S.

Zicht naar achter toe 
blijft vrij

De ruimte tussen de wielkasten 
wordt volledig benut
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MOEITELOOS OPBERGEN

Het Beks-for-Vets ladesysteem zorgt voor een efficiënte inrichting, die opbergen een stuk 
gemakkelijker, overzichtelijker en hygiënischer maakt. Het ladesysteem wordt modulair 
opgebouwd vanaf de vloer met drie breedtes, vier hoogtes en tien dieptes die eindeloos 
te combineren zijn. Afhankelijk van de afmetingen van uw voertuig, uw budget en uw 
wensen bepaalt u uw inrichting. Van een auto-apotheek in een personenwagen tot een 
compleet ladesysteem in een grotere praktijkbus.

Voordelen ladesysteem:
• Optimaal overzicht en inhoud altijd toegankelijk
• Vlakke laadvloer waarop u eenvoudig grote objecten kunt vervoeren
• Ergonomisch en optimaal gebruik van de laadruimte
• Lager zwaartepunt en goede gewichtsverdeling
• Veilig voor u en uw materialen
• Lichtgewicht, efficiënt en duurzaam

“Doordat de doosjes met medicamenten nu een vaste en veilige plaats hebben, kan ik deze 
langer als nieuw verkopen. Vroeger zagen de verpakkingen er na een paar weken al niet meer 
uit als nieuw.”

- Stijn T.

Ook voor uw personenauto 
of stationwagen

Met verschillende vakindelingen
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Verschillende ladehoogtes gecombineerd 
in één meubel

Drie verschillende breedtes en 
vier verschillende dieptes

BRAVEUR-LINE AUTO-APOTHEEK

Heeft u een voorkeur voor een Auto-Apotheek? Beks-for-Vets gaat met de Braveur-Line 
nog een stapje verder. Deze Auto-Apothekenlijn is volledig afgestemd op het gebruik 
door dierenartsen. U kunt kiezen uit 5, 6, 8 of 9 lades, standaard uitgevoerd met een soft 
close systeem en automatische vergrendeling. Ook is er een geïsoleerde en een gekoelde 
uitvoering beschikbaar. Het donkergrijze front met het witte interieur geeft het geheel 
een gedistingeerde look. 

De Braveur-Line kan rijk worden uitgerust met vele lade-indelingen, een schrijftablet en 
afvalbakjes bevestigd in de lade, bovenop het meubel of aan de zijkant. Een uitgekiende 
led-verlichting zorgt voor de finishing touch. De lades kunnen individueel uit de kast 
worden genomen. Daarnaast is het gehele systeem eenvoudig uitneembaar door de 
bevestiging met spindels. Door de standaard hoogte van 62 cm past dit meubel in vele 
voertuigen. 

“Ik ben zeer tevreden over de Braveur Auto-Apotheek. Deze past perfect in mijn Jeep. Ik koos 
voor een extra rek aan de achterzijde, dat bereikbaar is via de achterportieren.” 

- Eric De C.
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Stapelbaar tot bovenaan

Combinatie met 
uittrekbare slede

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

Het unieke ladesysteem van Beks-for-Vets gaat verder waar andere systemen stoppen. 
De drie breedtes, vier hoogtes en tien dieptes van de lades zijn eindeloos met elkaar te 
combineren. Het systeem is modulair opgebouwd, koppelbaar en de vele accessoires 
creëren zowel binnen als buiten de lades volop mogelijkheden. 

Wilt u een lade van slechts 60 diep of kiest u voor een diepte van maar liefst 190? Geen 
probleem: ons gamma is eindeloos. U kunt het systeem in iedere wagen gebruiken en 
het kan goed worden overgebouwd naar een volgende auto. Het systeem is gebouwd 
met duurzame en lichtgewicht materialen als aluminium, kunststof en lichtgewicht 
houtsoorten. Het frame is van een hoogwaardige RVS.

Richt zelf uw wagen in via de online wizard op 
de website van Beks-for-Vets of één van onze dealers!

GARANTIE

GARANTIE3 JAAR
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BEKS-FOR-VETS ACCESSOIRES

De accessoires van Beks-for-Vets zijn erop gericht het werk van u als dierenarts te 
verlichten.

Een greep uit het assortiment:
• CoolBox of koellade met compressorkoeling
• Accubewaking of extra GEL-accu
• Buitenaansluiting voor acculader (met startonderbreking)
• Stroom aan boord met omvormer voor 230 volt
• Scheiding van medisch, chemisch en restafval
• Watervoorziening, eventueel met toevoer zeep en desinfecteringsmiddel
• Dynnox brancardsysteem voor mobiele kar in en uit uw wagen
• Indelingen voor 50, 100 en 250 ml flesjes
• Extra verlichting van de laadruimte
• Schrijftablet of extra laptop lade

”Nu ik werk met een extra accu met externe acculader, is mijn CoolBox 100% betrouwbaar. De 
metingen van de temperatuurlogger worden opgenomen in ons kwaliteitssysteem. Dat is een 
verplichting waaraan wij eerder niet konden voldoen.” 

- Marieke H.

Voertuigen van de Large Animal 
Hospital, University of Copenhagen

Dynnox onderstel met Beks opbouw
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KENNELBOUW 

Transporteert u uw eigen trouwe viervoeter of neemt u patiënten mee in uw voertuig? 
Dan kan een kennelrek of volledige kennel een oplossing zijn. Beks-for-Vets kan iedere 
gewenste kennel, in elke gewenste uitvoering voor u bouwen. Wij doen dat al voor 
gespecialiseerde hondenuitlaatservices, maar ook een kleine kennel is geen probleem.

Een kennel wordt opgebouwd uit geanodiseerd aluminium profielen. Voor jonge 
bijtgrage honden kan de binnenzijde worden voorzien van een fijn gaas. Naar keuze 
kan ook de bovenzijde worden dichtgemaakt met aluminium profielen of een kunststof 
sluitplaat. Daarnaast behoort een uitneembaar vloerdeel tot de mogelijkheden. 
De deursluitingen vergrendelen automatisch, zodat openen alleen mogelijk is door 
mensenhanden.

”De kennel die Beks-for-Vets in mijn Transporter bouwde, is een stuk lichter dan de stalen 
kennel van vroeger. Rammelen is verleden tijd, waardoor de honden ook rustiger zijn. De 
ventilatie op het dak is ook geweldig!” 

- Ann de B.

Verdeling in verschillende 
compartimenten

In elke gewenste afmeting 
beschikbaar
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OVER BEKS-FOR-VETS

Beks-for-Vets ontwikkelt ladesystemen geheel gericht op het gebruiksgemak 
van dierenartsen. Wij zijn onderdeel van Beks, die al sinds 2002 efficiënte 
inrichtingen ontwikkelt voor praktijk- en bedrijfswagens van onder meer service- en 
installatiebedrijven, milieubureaus, landmeters, makelaars, politie en andere overheden. 
De afgelopen jaren richtten wij al duizenden auto’s in met ons unieke ladesysteem. 

Als kleinschalige organisatie hebben we de kracht om flexibel te zijn: we spelen 
voortdurend in op de specifieke wensen en eisen van onze klanten. Ontwikkeling 
staat hoog in het vaandel, waarbij we gebruik maken van de nieuwste technieken en 
mogelijkheden. 

Meer weten en gebruikmaken van onze expertise van inrichten? Wij helpen u graag 
verder.

“Ik weet nu beter wat ik wel of niet bij me heb, daardoor kom ik veel professioneler over dan 
vroeger. Bovendien bespaar ik tijd!”

- Annelies S.




