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BILANPASSNING I STAFFANSTORP
Bilanpassning i Staffanstorp - ett av Sveriges ledande anpassnings-
företag.  Vi skräddarsyr bilar utifrån individens behov för frihet och 
obundenhet! Noggrannhet i utprovning av anpassningslösningar 
och mycket hög kvalitet i det utförda arbetet. Vi är aldrig nöjda 
förrän en bil är anpassad precis som kunden vill ha den!

Varje år byggs över 250 bilar om av oss. Över 20 års erfarenhet 
och tusentals nöjda kunder är ett bevis på kvalitet. Du är också 
välkommen att dra nytta av företagets kunnande. 

Anpassa din bil hos Bilanpassning i Staffanstorp 
 - Din fordonsanpassare!

GOLVSÄNKTA BILAR
Letar du efter något speciellt? Vi kan hjälpa till att på kort varsel skaffa fram en önskad golvsänkt modell 
tack vare vårt breda kontaktnät. Vi erbjuder olika golvsänkta bilmodeller, bland annat följande:

VW Caddy  
-Active FlexiRamp 

VW Caddy Maxi  
-FlexiRamp 

Citroën Berlingo  
-FlexiRamp

VW Caddy Maxi  
-Helsänkt Paravan
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EXEMPEL PÅ ANPASSNINGAR 

•   Handreglage för gas och broms, mekaniskt eller elektriskt

•   Rattspinnare

•   Dubblering av rattelfunktioner:  blinkers, hel/halv ljus m.m. 

  på handreglage, rattspinnare eller nackstöd

•   Uppvikbar vänstergas

•   Elektrisk parkeringsbroms

•   Elektrisk växelväljare

•   Lättad styrservo

•  Uppfällbar glidbräda

•   Rullstolsrobot typ Rob-ln eller Robot R11

•   Vridbara säten typ Turnout eller Turny

•   Anpassade barnstolar

•   Rullstolslyft

•  Bagagerumskran

•   Alla typer av ramper

•  Bakluckeöppnare

UTPROVNINGAR 
Utprovningar kan ske på ett par olika alternativ: Ni kan komma till 
Staffanstorp och göra utprovningen hos oss eller så kommer vi hem  
tilll er.  Vi har återförsäljare över hela landet, så vart du bor spelar ingen 
roll, vi hjälper till i alla lägen!

I våra demonstrationsbilar kan vi visa upp ett flertal anpassningar  
där man kan se och prova på olika funktioner.
 
Utprovning och provkörning hos oss är självklart kostnadsfritt!
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VI HAR ÅTERFÖRSÄLJARE PÅ 
FLERA PLATSER I LANDET.  

 
KONTAKTA OSS FÖR  
MER INFORMATION!


