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spoiler is optioneel
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SINDS 1952

KING ALU ALUMINIUM IMPERIALEN

KING ALU

ALUMINIUM IMPERIALEN

TOPVORM

Het imperiaal is geheel van aluminium (incl. steunen) leverbaar met zowel gesloten
als open zijkanten en als optie ook in een RAL kleur leverbaar. Het imperiaal
past nagenoeg op elke moderne bedrijfsauto en is door de stijlvolle,
aerodynamische vormgeving de KROON op uw auto.
Wel zo mooi!

De KING ALU imperialen h
en zijn uiterst verfijnd afg
voorzijde een spoiler en a
laadrol. Wel zo handig!

MET DICHTE ZIJKANT

MET OPEN ZIJKA

FLEXIBILITEIT

DUURZAAM

De KING ALU biedt u optim
imperiaal zit in een telesc
als mogelijk door ons voo
daardoor sneller in elkaa
auto te plaatsen. Met een
om het imperiaal - na vel
bedrijfsauto. Wel zo slim

De KING ALU is van zeer hoogwaardige kwaliteit.
De aluminium uitvoering geeft uw imperiaal een lange
levensduur. Daarnaast biedt dit imperiaal nog meer
voordelen. Vanwege het lage gewicht maakt u het laadvolume
van uw auto groter. Wel zo voordelig!

TÜV CERTIFICERING
Alle imperialen zijn tüv gecertificeerd. De dak-belasting wordt bepaald door de autofabrikant,
als richtlijn wordt 10% van het laadvermogen gehanteerd. Wel zo veilig!

Nieuw! Kies de kleur
die bij uw auto past.
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Eenvoudig laden en lossen met
onze optionele opsteekrol.
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Nog minder windruis met
onze optionele spoiler.

Spoiler.

KING ALU ALUMINIUM IMPERIALEN
MET OPEN ZIJKANT

KING PING

TOPVORM

ROBUUSTE STALEN IMP

De KING ALU imperialen hebben een stijlvolle, aerodynamische vorm
en zijn uiterst verfijnd afgewerkt. KING ALU heeft als opties aan de
voorzijde een spoiler en aan de achterzijde een ergonomische
laadrol. Wel zo handig!

Niet zo duurzaam als alum
levensduur is het van oud
imperiaal, maar let op dit
worden. Deze imperialen
vervoerswens, gemaakt v
Geschikt voor robuust ver
garantie en een jaar corro

FLEXIBILITEIT
De KING ALU biedt u optimale flexibiliteit. Het
imperiaal zit in een telescoopdoos en is voor zover
als mogelijk door ons voor gemonteerd. U zet het
daardoor sneller in elkaar om het daarna direct op uw
auto te plaatsen. Met een losse montagekit is het mogelijk
om het imperiaal - na vele jaren - over te zetten op een ander type
bedrijfsauto. Wel zo slim!

De stalen bedrijfsimperia
meest uiteenlopende pro
en van tapijtrollen tot lan
volumineuze producten.
Met de twee gratis spanb
staan voor efficiënt vervo
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Nieuw! Kies de kleur
die bij uw auto past.

TRANSPORTGEMAK

Spoiler.

Opsteekrol.

Deurladder.

Nieuw montage systeem,
snel en makkelijk.

Nog minder windruis
met onze optionele spoile

ROBUUSTE STALEN IMPERIALEN SINDS 1952
Niet zo duurzaam als aluminium dus met een minder lange
levensduur is het van oudsher bekende stalen KING PING
imperiaal, maar let op dit is een uitlopend product aan het
worden. Deze imperialen zijn perfect voor een prijsbewuste
vervoerswens, gemaakt voor bestelwagens tot 3500 kg.
Geschikt voor robuust vervoer en met twee jaar technische
garantie en een jaar corrosiegarantie. Wel zo voordelig!

TRANSPORTGEMAK

OPTIES

De stalen bedrijfsimperialen zijn geschikt voor transport van de
meest uiteenlopende producten, van bouwmaterialen tot ladders
en van tapijtrollen tot lange buizen, ook niet te vergeten uw
volumineuze producten.
Met de twee gratis spanbanden wel zo veilig. Deze imperialen
staan voor efficiënt vervoer, kosten maar een paar procent
van de nieuwwaarde van uw auto en leveren een volumevermeerdering van ongeveer 5%. Wel zo praktisch!

Met een opsteekrol aan de achterkant
kunt u ergonomisch verantwoord
laden en lossen. Ook kunt u een spoiler aan
de onderkant van de voorzijde monteren, dit reduceert het windgeruis. En niet te vergeten, een ladder op de rechter achterdeur
van 180 graden draaiend (niet op de achterklep) is wel zo handig
en veilig, zeker met de antislip treden. Wel zo handig!
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met onze optionele opsteekrol.
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Nog minder windruis
met onze optionele spoiler.
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ieuw montage systeem,
snel en makkelijk.

KING PING STALEN IMPERIALEN

Deurladder.

KING ALU ALUMINIUM
LASTDRAGERS
LASTDRAGERS
De aluminium basisdragers zijn special ontworpen voor
incidenteel gebruik. Voor het vervoer van te lange, te brede
of te hoge producten. Maar niet voor te zwaar vervoer.
Ze zijn licht en stevig en indien niet in gebruik, weer snel te
verwijderen als u de parkeergarage inrijdt. Wel zo makkelijk!

KING PING

WWW.KINGPING.N

KING PING

NIEUWE WEBSITE KING P

BESCHERMINGSARTIKELEN

Zorg dat u altijd de technis
heeft, dan komt u in vijf sta
u bijvoorbeeld voor de ope
en voor alle opties die bij u
bijvoorbeeld een opsteekro
aluminium imperiaal in een

FLEXIBILITEIT
De aluminium lastdragers kunnen na ‘lange’ tijd overgeplaatst worden op een ander merk of type bedrijfsauto,
simpel door het bestellen van een aansluitkit voor de ‘nieuwe’
auto. Wel zo slim!

DUURZAAM
De lastdragers zijn van een zeer hoogwaardig en duurzame
kwaliteit. Gemaakt van aluminium, bij een goed en normaal
gebruik gaan ze een autoleven lang mee (10 jaar) en ze zijn
recyclebaar. Wel zo milieubewust!

Onze nieuwe website is sn
heden. U kunt nu snel en ge
en dakdragers bestellen, m
nog steeds leverbaar.

SIDEBAR

RAAMROOSTER

TREKHAAKSLOT

BUMPERPLAAT

Wilt u even iets opzoeken o
u liever met uw tablet, het
KING PING website.

Kies eerst uw automerk
en het juiste type.

RTIKELEN

AAMROOSTER

WWW.KINGPING.NL

NIEUWE WEBSITE KING PING
Onze nieuwe website is sneller en biedt nog meer mogelijkheden. U kunt nu snel en gemakkelijk de aluminium imperialen
en dakdragers bestellen, maar ook onze stalen imperialen zijn
nog steeds leverbaar.
Zorg dat u altijd de technische gegevens van de auto bij de hand
heeft, dan komt u in vijf stappen bij het juiste product. Daar kiest
u bijvoorbeeld voor de open of gesloten aluminium zijkanten
en voor alle opties die bij uw product leverbaar zijn. Zoals
bijvoorbeeld een opsteekrol, een spoiler of de zijkanten van uw
aluminium imperiaal in een RAL kleur.
Wilt u even iets opzoeken op uw mobiele telefoon of bestelt
u liever met uw tablet, het kan allemaal met de nieuwe
KING PING website.
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KING PING ONLINE BESTELGEMAK

Kies eerst uw automerk
en het juiste type.

Nieuw is de keuze voor open
of gesloten aluminium zijkant.

Kies uit de optionele producten.

Kies extra producten uit onze
Bescherm uw bus-lijn.

*

spoiler is optioneel

