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NVOOR IEDERE LAADRUIMTE EEN PASSENDE OPLOSSING!

Met een Hebic® vloerplaat en wandbekleding heeft u een optimale bescherming van de laadruimte 
van uw bestelwagen. Onze vloerplaten zijn oersterk en voorzien van verschillende anti-sliplagen 
die niet alleen slijtvast zijn maar ook olie-, water- en zuurbestendig. De wandpanelen zijn slagvast 
en leverbaar in lichte en zware uitvoeringen met een gladde afwerking waardoor ze zeer goed 
schoon te houden zijn. Hebic® garandeert jarenlang gebruikersplezier en behoud van uw laadruimte.

DE VOORDELEN VAN HEBIC® VLOERPLATEN EN WANDPANELEN:

Hebic® laadvloeren en 
wandbekledingen bieden 
al ruim 20 jaar de oplos-
sing voor het professio-
neel beschermen van de 
laadruimte van bestel-
wagens. Door computer 
gestuurde CNC frees-
techniek staat Hebic® 
garant voor een perfecte 
pasvorm en een effici-
ente en eenvoudige mon-
tage.  Vanuit onze fabriek 
te Zevenhuizen wordt er 
direct uit voorraad gele-
verd en bent u verzekerd 
van een snelle levering. 

•  Perfecte pasvorm
•  Efficiënte montage
•  Hoge kwaliteit plaatmateriaal
•  Verkrijgbaar in verschillende diktes
•  Leverbaar in diverse materiaalsoorten
•  Slag- en slijtvast

•  Anti-slip oppervlak
•  Olie-, water- en zuurbestendig
•  Professionele afwerkingsdetails middels 

Hebic® Schelp en Clip
•  Behoud van uw bestelwagen waardoor 

restwaarde verhogend
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VLOERPLATEN EN WANDPANELEN



DUURZAME BESCHERMING
Door het gebruik van uitsluitend kwalitatief 
hoogwaardige houten en kunststof plaatmaterialen 
zal Hebic® de laadruimte van uw bestelwagen 
jarenlang een duurzame bescherming geven. 
Onze producten beschermen zowel uw goederen 
als de carrosserie, de lading wordt niet beschadigd 
door scherpe randen en u wordt gevrijwaard van 
butsen en deuken van binnenuit.

EENVOUDIGE MONTAGE
Door de jarenlange ervaring, het exact op maat 
kunnen leveren middels de CNC freestechniek 
en de reeds voorgeboorde montagegaten zijn de 
Hebic® pakketten zeer snel en goed te monteren. 
Daarnaast zijn er diverse accessoires die dit nog 
makkelijker en professioneler maken zoals de 
Hebic® schelp voor het afwerken van sjorogen 
en de Hebic® clip voor het handig monteren van 
deurpanelen. 

KWALITEIT OP MAAT
Door de jarenlange ervaring beschikken we over 
een enorme database van modellen waardoor de 
panelen perfect op maat gemaakt worden voor 
nagenoeg iedere bestelwagen. Daarnaast kunnen 
wij ook rekening houden met specifieke wensen of 
zijn we in staat om maatoplossingen te bieden voor 
series.

(REST)WAARDE VERHOGEND
Een Hebic® laadruimte bekleding zorgt voor een 
waarde verhoging van uw bestelwagen en het 
behoud van de restwaarde! 

Bezoek ook onze website!
Voor al onze andere toepassingen zoals:

•  Bestelwagens
•  Laadvloeren
•  Carrosserieën
•  Kippers
•  Vloer- en wandpanelen

KCN MOTORS
Noordeinde 57J - 2761 BR Zevenhuizen

Tel +31 (0) 79 593 12 34 - Fax +31 (0) 79 593 60 46
verkoop@kcnmotors.nl

•  Industriële toepassingen
•  Open laadbakken
Ga naar:
www.hebic.nl
www.kcnmotors.nl



DE LAADRUIMTE BESCHERMING OP MAAT!

Koskicrown 
9 of 12 mm (vloer)

Fineer multiplex
4 mm (wand)

Berken multiplex 
9 mm (wand)

C2C Grey kunststof 
4 mm (wand)

Multiplex 9 mm + 
Turbo Liner kunststof 
coating 1,5 mm (vloer)

MATERIALEN

Hebic Clip® een kunststof clip voor 
eenvoudige montage van Hebic® 
deurpanelen onder verschillende 
hoeken. 

Duo-fix® is een innovatief montage-
systeem waarbij de wand- en vloer-
panelen zonder boren of schroeven 
bevestigd worden. Tevens zorgen 
de Duo-fix® bevestigingen voor het 
makkelijk zekeren van de lading.

Hebic Schelp® zorgt voor  een 
professionele afwerking van de 
sjorogen waarbij de afdekdop zorgt 
voor een egaal vloeroppervlak.

MONTAGE

Inbouw rail Opbouw rail Spanband fitting Spanband vloerhaak

TOEBEHOREN

MATERIALEN EN UITVOERINGEN



DEURPANELEN

Uiteraard zijn er voor uw deuren ook setjes panelen te bestellen. Deze sets kunnen in dezelfde uitvoering worden 
geleverd als de wandplaten die hierboven worden beschreven. Kijk op onze webwinkel voor uw set: www.hebic.nl

9 mm

12 mm

9 mm +

9 mm

9 mm

4 mm

4 mm

VLOERPLAAT - UITVOERING KOSKICROWN - 12 MM

• 12 mm Koskicrown - berken multiplex plaat voorzien van een fenolhars- 
 laminaat welke aan de bovenzijde is voorzien van een geperste honingraat- 
 profiel anti-slip laag.

VLOERPLAAT - UITVOERING MULTIPLEX - 9 MM + TURBO LINER COATING - 1,5 MM

•  9 mm dikke berken multiplex plaat 
•  Kunststof coaten van de vloer met 1,5 mm Turbo Liner®. Hierdoor is de vloer 

zeer slijt-, slag- en stootvast en tevens voorzien van perfecte anti-slip laag.  
De Turbo Liner® laag wordt standaard geleverd in de kleur grijs.

WANDPLATEN - UITVOERING FINEER - 4 MM

• 4 mm dikke fineer multiplex plaat welke aan beide zijden is voorzien van een  
 gladde lichtbruine fenolfilm van 120 gr/m2.

WANDPLATEN - UITVOERING BERKEN - 9 MM

•  9 mm dikke 7-laags berken multiplex plaat. 
• Dit type plaat kan tevens worden afgewerkt met een 1,5 mm dikke laag
 gespoten Turbo Liner® kunststof coating in de kleur grijs.

WANDPLATEN - UITVOERING BERKEN - 9 MM + SLEUFGATEN

•  9 mm dikke 7-laags berken multiplex plaat. 
• Met sleufgaten als alternatief voor een lat-om-lat betimmering. Hierdoor kunt  
 u zonder extra rails toch voorwerpen aan de wand vastbinden.
• Dit type plaat kan tevens worden afgewerkt met een 1,5 mm dikke laag 
 gespoten Turbo Liner® kunststof coating in de kleur grijs.

WANDPLATEN - UITVOERING KUNSTSTOF - 4 MM

•  4 mm C2C - kunststof plaat bestaande uit een 3-lagige 100% PP, is zeer licht 
en slagvast en wordt geleverd in de kleur grijs met nevel motief.

VLOERPLAAT - UITVOERING KOSKICROWN - 9 MM

•  9 mm Koskicrown - berken multiplex plaat voorzien van een fenolharslaminaat 
welke aan de bovenzijde is voorzien van een geperste honingraatprofiel anti-
slip laag.


