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PROFESSIONELE AANPASSINGEN



OP ONS KAN 
JE REKENEN

“

“
“Door de snelle en 
professionele hulp 
kan ik Trapmann zeker 
aanraden voor iedereen 
die zijn wagen wil laten 
aanpassen.”

Ben Bergen
| Federale Politie 



HERWIN JE MOBILITEIT
Krijg je als taxibedrijf meer vraag naar individueel rolstoelpassagiervervoer 
of vervoer van meerdere rolstoelpassagiers? Wil je als directeur van een 
woonzorgcentrum een flexibele oplossing om met je bewoners op stap 
te gaan? Heb je een autoverhuurbedrijf voor particulieren? Dan weet je 
wellicht dat er best veel vraag is om een huurwagen met bodemverlaging 
voor 1 rolstoel te huren voor een korte periode.

Bij Trapmann hebben we ons sinds 1960 bekwaamd in het aanpassen van 
voertuigen voor mensen met een mobiele beperking. Door continu te 
investeren in nieuwe technologieën en producttraining biedt ons team jou 
gefundeerd advies en een transparante begeleiding.

We zorgen ervoor dat je aangepaste voertuig(en) in no time, met oog voor 
detail en kwalitatieve afwerking, voor je klaar staan om op de baan te gaan.
De mobiele vrijheid van jouw klanten is voor ons veel waard. Ontdek in deze 
brochure wat allemaal mogelijk is en contacteer ons dan met je vragen. 
Samen bespreken we de gewenste aanpassingen en adviseren we welke 
automerken | modellen de perfecte ‘match’ voor jouw project zijn. 

Tot snel,

Maxime Minne
Managing director 



MEE RIJDEN 

“We hebben verschillende 
ombouwers vergeleken, en 
stelden vast dat jullie de beste 
kwaliteit en afwerking leveren.  
We hebben onze taxibusjes dan 
ook met een gerust hart bij 
Trapmann laten aanpassen!”

| Koen Van Oorschot 
Gedeleg. Bestuurder 
Antwerp-Tax





BODEMVERLAGINGEN
 VOOR INDIVIDUEEL ROLSTOELVERVOER

 
Een bodemverlaging is een autoaanpassing die ervoor zorgt dat je in je 
rolstoel als passagier kan meerijden. Een deel van de autovloer wordt 
verlaagd en een oprijplaat wordt voorzien om met de rolstoel achterin 
in de wagen te kunnen rijden. Door de bodemverlaging wordt de inrijen
binnenhoogte van de auto groter. De licht hellende oprijplaat zorgt 
ervoor dat de rolstoelpassagier gemakkelijk naar binnen begeleid kan 
worden.

Elk voertuig heeft specifieke 
eigenschappen en er bestaan 
verschillende soorten rolstoelen. 
Op www.trapmann.be kan je 
de info over de populairste 
automodellen terugvinden. 

Vind je jouw model niet terug 
op onze website? Geen enkel 
probleem: Contacteer ons en 
we bespreken samen de beste 
bodemverlaging voor jou. 



PREFERRED PARTNER FOR 
Volkswagen | Peugeot | 
Renault | Citroën | Opel  



IN GROEP RIJDEN 

“Ook de bewoners die 
in een rolstoel zitten, 
kunnen nu ook overal mee 
naartoe! Dat vinden ze 
geweldig!”
   
Conny Bollaert 
| directeur WZC 
Groenveld - Armonea 







VOERTUIGOMBOUW 
VOOR VERVOER VAN MEERDERE PASSAGIERS

Trapmann heeft de nodige kennis en ervaring in huis om jouw wagen(s) 
tot een multifunctioneel rolstoeltoegankelijk voertuig om te bouwen.  
We werken nauw samen met de meeste autofabrikanten en passen 
vakkundig met veel aandacht voor een perfecte afwerking jouw 
voertuig aan volgens je specifieke wensen. We bespreken samen welke 
zitplaatsen- en rolstoel(en)configuratie je nodig hebt en we helpen je 
de juiste keuzes te maken voor de inrichting: Smartfloor, plateaulift, 
opklapbare of uitneembare stoelen, vergrendelingssystemen, .... 

Contacteer ons om een afspraak in te plannen om je ombouw te 
bespreken!

info@trapmann.be

03 326 13 07 

Satenrozen 3 Kontich



MINIBUS
VERVOER VAN GROEPEN EN/OF MEEDERE ROLSTOELGEBRUIKERS 

Alle minibussen worden bij ons op maat van jouw verhaal gemaakt en 
ingericht naar jouw wensen. We tekenen de ideale minibusconfiguratie 
uit om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken 
voor jouw (rolstoel)passagiers. Dankzij goede contacten met onze 
partners beschikken we over up-to-date technische gegevens van alle 
minibusmodellen en kunnen we adviseren welke merken | modellen 
het meest geschikt zijn voor jou.

SMARTFLOOR
Een aluminium vloer met geïntegreerde 
rails waarin de rolstoelvergrendelingen,  
de veiligheidsgordels en de afneembare 
éénpersoonszetels verankerd kunnen 
worden. Je bepaalt telkens zelf op 
welke plek de rolstoel of zetel geplaatst 
wordt en je kan de configuratie van 
de zetels snel wijzigen. Er bestaat ook 
een Smartfloor Plus met ingebouwde 
rolstoelvergrendelingen.



ZETELS
We bieden twee soorten zetels aan:   
draaibare klapzetels  of afneembare 
éénpersoonszetels. Klapzetels worden 
vast bevestigd op de vloerrails en 
kunnen met een eenvoudige handeling 
opgeklapt worden om plaats te maken 
voor een rolstoel. Het voordeel van de 
afneembare zetels is dat ze eenvoudig 
verplaatst of uit het voertuig genomen 
kunnen worden. Zo creëer je maximale 
ruimte voor een of meerdere rolstoelen.



Met een simpele handeling wordt het 
systeem in de vloerrails geklikt en kan 
de haak met rolriem aan de rolstoel 
vastgeklikt worden.

HANDGREPEN     

Om het veiligheidsgevoel voor 
je passagiers te verhogen, en ze 
te helpen in- en uit het voertuig 
te stappen, kan je opteren om 
een verticale handgreep aan 
de deuringang, of horizontale 
handgrepen binnen in de wagen 
te plaatsen.

OPSTAPTREDE     

De elektrische opstaptrede komt 
automatisch naar buiten bij het 
openen van de zijdeur, en wordt 
weer automatisch opgeborgen 
bij het sluiten van de deur.

VERGRENDELEN



PLATEAULIFTEN
Onze plateauliften begeleiden een passagier in een rolstoel op 
gecontroleerde, comfortabele manier in en uit het voertuig. De 
liften zijn innoverend in 2 dimensies: ze bieden een structurele 
robuustheid en hebben een elegant ontwerp. De liften zijn 
ontworpen voor ‘heavy duty’ gebruik: ze zijn volledig automatisch 
en kunnen bediend worden door een begeleider met behulp van de 
standaard handbediening. 

SOLID
draaggewicht 

400kg

gewicht 
120kg

platform 
920 x 1380mm   

SPLIT
draaggewicht 

400kg

gewicht 
120kg

platform 
830 x 1300mm of  
750 x 1085mm of  

670 x 1085mm

PANORAMA
draaggewicht 

400kg
 

gewicht 
135-145kg 

 
platform 

755 x 1200mm of 
755 x 1400mm



VEILIG RIJDEN 

“Klantvriendelijke en toffe 
mensen, de info die jullie 
geven is klaar en duidelijk 
uitgelegd. Het assortiment 
dat jullie hebben is enorm.”

Sven De Meyer
| zaakvoerder 
Thuisverpleging  
Sven De Meyer





VEILIG RIJDEN
Veiligheid voor alle passagiers heeft voor ons de hoogste prioriteit. 
Onze aanpassingen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de hoogste 
veiligheidsnormen. Dat geldt ook voor de vergrendel-, gordel- 
en harnassystemen die we adviseren. Naargelang jouw noden en 
voorziene aanpassing(en) stellen we een specifieke oplossing voor 
om je de hoogst mogelijke veiligheid voor jou en je passagies te 
garanderen.

De Slide ‘n Click systemen zorgen 
ervoor dat een rolstoel zonder 
veel moeite veilig vervoerd kan 
worden.  

ELEKTRISCHE 
LIER
Met een elektrische lier wordt  
de passagier in een rolstoel 
via de oprijplaat achteraan op 
een gecontroleerde en stabiele 
manier zonder enige moeite in 
en uit het voertuig begeleid. 

VERGRENDELEN



HARNASGORDEL
Een hyperactieve of motorisch 
beperkte persoon vervoeren? 
Dan biedt een 7-puntsharnas de 
uitkomst. Het systeem wordt om 
de rugleuning bevestigd en is 
uitgevoerd met een borstplateau, 
voorzien van 7 steekgespen zodat 
het goed blijft vastzitten. Zowel 
voor kinderen als volwassenen 
verkrijgbaar.

HOOFD- &
RUGSTEUN
De BodyGuard is speciaal 
ontwikkeld voor de rolstoelauto’s 
met een bodemverlaging zodat 
rug en hoofd beschermd worden 
bij een aanrijding.

De BodyGuard kan eenvoudig 
opzij weggeklapt worden als het 
niet gebruikt wordt.

CROSSIT
Universele veiligheidsgordel

De gordel wordt op drie punten 
verankerd en klikt je passagier veilig 
vast in de rolstoel of zetel. 

De CROSSIT is geschikt voor zowel 
volwassenen als kinderen. De gordel 
past op alle zeteltypes en op alle 
rolstoelen met een harde rugsteun. 





Luchtvering speelt steeds een belangrijkere rol in de autosector. 
Vooral voor taxivoertuigen, minibussen en campers is luchtvering 
onmisbaar geworden. Luchtvering biedt niet enkel een goed comfort, 
het verbetert ook het rijgedrag van het voertuig. Dit zorgt ervoor dat 
het rijden in alle omstandigheden - onbelast of  zwaar geladen- een 
aangename ervaring blijft voor zowel de chauffeur als de passagiers.

VERSTERKTE VERING

LUCHTVERING Denk je ook dat je voertuig naast 
de nodige aanpassingen voor 
rolstoelvervoer extra comfort en 
veiligheid kan gebruiken? 

Vraag ons dan zeker naar de 
specifieke mogelijkheden voor 
jouw wagen. Meer info vind je 
op onze partnersite: 

www.airsuspension.be

HULPLUCHTVERINGVOLAUTOMATISCHE
LUCHTVERING



www.trapmann.be

volg ons                 

info@trapmann.be

ENKELE REALISATIES

Rolkar Rivierenland
Thuisverpleging  
Sven De Meyer 
Armonea VZW

GZA De Hazelaar 
Levensvreugde VZW  

Rolmobiel 
welzijnszorg Kempen

WE HELPEN 
JE GRAAG 

VERDER

“
“



Trapmann
Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

Professionele service 
Praktijkervaring 

Sinds 1960
Solide team  
Eigen atelier

Persoonlijk en  
oprecht advies

ENKELE REALISATIES 

OCMW Hoogstraten | Schoten 
VZW Sint Antonius
Paramedical Team

Antwerp Tax 
Taxi DTM

Ambulance Centrum 
Antwerpen 



TRAPMANN NV
Satenrozen 3
2550 Kontich

      03 326 13 07

       info@trapmann.be 

       www.trapmann.be

@trapmann

Advies bij ons in de showroom
Chris Krols
      chris.krols@trapmann.be 

VERKOOP & ADVIES

Advies aan huis
Toon Van Gucht
      0470 068 068  

       toon.vangucht@trapmann.be 


