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FOLIEINDPAKNING

Bilen er firmaets visitkort
Vælger du at få din bil indpakket i folie, kan
du nemt og billigt profilere dit firma 24 timer
i døgnet, uanset hvor du befinder dig.
Selv om du bare gerne vil skifte farve på din
bil, er folieindpakning den smarteste og
billigste måde at gøre det på.

Beskyttelse af lakken
Folien beskytter lakken mod solens stråler,
ridser samt vind og vejr, og når bilen på et
tidspunkt skal sælges, afmonterer vi blot
folien igen, og så har du en bil i den oprindelige
farve og stand.

For optimal beskyttelse, anbefaler vi at folien
monteres når bilen er ny.

Foliepakkeløsninger
Vælg mellem flere forskellige foliepakkeløsninger
til din nye bil.

Forskellige prisklasser
Vi tilbyder mange forskellige designløsninger
i forskellige prisklasser. Vælg den som passer
lige til dit behov.

Kontakt sælger
Kontakt og spørg din lokale RTT sælger, angående
yderligere oplysninger på de forskellige
pakkeløsninger der findes.

Eksempel på en foliepakkeløsning.

FOLIEPAKKER



Bare fordi
KAMPAGNEREOLER

Hele vores varelager er fyldt
op med kampagnereoler.

- så vi er klar til levering!



S R5 KAMPAGNEREOLER

MELLEM BILER
LEVERANDØR AFDin

Alle venstre sides roler kan bruges i biler med dobbelt skydedør, ved rotation af VF sektion. Alle hylder og skuffer er incl. antiskrid gummimåtter.



S R5 KAMPAGNEREOLER

MELLEM BILER L2
LEVERANDØR AFDin

Alle venstre sides roler kan bruges i biler med dobbelt skydedør, ved rotation af VF sektion. Alle hylder og skuffer er incl. antiskrid gummimåtter.



4.266,- 1.696,-

2 X BLITZ I KØLERGRILL 2 X BLITZ I BAG
P20-218

Denne type Inverter håndtere div. håndværktøj
f.eks. skruemaskine, bærbar computer og mobiloplader mv.

Vi har også 2000 og 3000 Watt på lager. De fåes alle med
fjernbetjening som tilvalg.

RTT AUTO TILBEHØR

DOBBELT LED LOFT LYS
P20-230

2 stk. 500mm neutral hvid 4000k led skinne
tilsluttes bilens dørkontakt.

Vi har dem på lager.

LÅS
100 % brudsikker lås fra RTT.
Nem at betjene, låses automatisk, når døren lukkes
og kan kun åbnes via en fjernbetjening.

TRIN OG TRÆK
Vi tilbyder både montering af anhængertræk
og trinløsninger til din varebil.
Vores løsninger er specialdesignet og af højeste kvalitet.

VOGN SPECIFIKT

Bare fordi

Tal med din
RTT sælger

incl. montage

VOGN SPECIFIKT

Tal med din
RTT sælger

Ren Sinus inverter
med peak på 2000 watt.

PRIS PRIS

PRIS

PRIS

Slimline Blitz med det ultra tynde design på kun 6,6 mm, giver
mulighed for at montere hvor pladsen ikke tillader traditionelle
blink. Tilsluttet med diode on/off kontakt i førekabine.

EKSTRA BATTERI EURO 6
P20-176

INVERTER 1000 Watt
P20-100

incl. montage

3.996,-
incl. montage

5.696,-
incl. montage

Anvendes til extra udstyr som varmer, blink, inverter, ekstra lygter.
Så man altid er sikker på at kunne starte igen.
Inklusiv batteri og DC-DC booster.



3.933,-

Bare fordi
RTT AUTO TILBEHØR

AUTO KONTOR

Autokontoret fungerer som en praktisk skriveoverflade,
et værktøj til dokumenter og til opbevaring af
kontorarktikler, og plads til drikkeflasker op til 1,5 l.

1.095,-

LIFTE
600 kg. kassevognslift - Unik lift med foldeplade,
som gør det muligt at åbne døren uden at sænke liften.
Leveres med trådløs fjernbetjening som standard.

VOGN SPECIFIKT

Tal med din
RTT sælger

RTT ER DIN SERVICE PARTNER PÅ BÄR LIFT.

PRIS

SOLPANELER. Giver sikker start!

PRIS

2.450,-
Montagepris: 650,-

SÆDEOVERTRÆK
Beskyt dine sæder mod slitage med et luksussædeovertræk fra RTT.
Overtrækket er nemt at gøre rent med en klud og forhøjer
gensalgsværdien af bilen, da sæderne fremstår som nye under
overtrækket.

PRIS

PRIS

PRIS

AIR HEATERS  (P20-560 + 561)
Air Top luftvarmer giver en komfortabel varme med det samme efter den
er blevet tændt. Du opvarmer hurtigt varerummet og sikrer en jævn
fordeling af varme i varerummet.

OBS! KONTAKT VORES SÆLGERE OG HØR NÆRMERE OM ALLE
VORES ANDRE VARMEANLÆG OG VENTILATORER.

9.400,-
incl. montage

Fra
12.795,-
incl. montage

Solceller der er special udviklet til montage på et køretøj.
Vink farvel til strømproblemer i din varebil med RTT`s tagmonterede
solpaneler har du altid strøm i din varebil og du kan derfor lade
dit batteriværktøj op, så det er klar til den næste opgave.

Fungerer også i gråvejr.

Varenr. 6000013410



LANDSDÆKKENDE MED 5 AFDELINGER

Transformervej 4      2860 Søborg       +45 44 53 55 15      rtt.dk      salg@rtt.dk
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Alle priser er DKK ekskl. moms og fragt. Priserne er gældende til 30.10.2021


