‘Ons doel is uw tevredenheid
een goed product is onze basis!‘
01/2019

PRODUCT– EN MERK CATALOGUS

PRIJSLIJST
VOORWOORD
Hierbij presenteren wij onze universele accessoire catalogus 2019.
Op basis van aantallen verkocht in 2018 en ons specialisme in voertuig elektronische accessoires is het universele
assortiment vernieuwd en aangevuld met gemak verhogende producten. De dagelijkse aanvragen naar luxe en
comfort producten voor onderweg kunt u in grote mate nu beantwoorden.
Wij garanderen u de beste prijs en kwaliteit verhouding, evenals een dagelijkse uitlevering indien u voor 16.00 uur de
gewenste producten bestelt.
Indien in de catalogus producten ontbreken, laat ons dit dan weten want uitbreiding en of aanvullingen van het
assortiment is altijd gewenst.
B4C assortiment op de plank. Informeer naar de voorwaarden.
De getoonde prijzen in deze catalogus zijn bruto exclusief BTW. Voor uw kortingspercentages en netto inkoopprijzen
verwijzen wij u door naar onze verkoopbinnendienst: info@business4cars.nl
Verantwoordelijk voor de branche “Totaalleverancier” is Dhr. Ruben Willemsen;
-

MAIL: ruben@business4cars.nl / VAST: 026-2001233 / MOBIEL: 06-13139798

GARANTIE: op al onze producten geven wij standaard 1 jaar garantie na onze factuurdatum. Uitzonderingen
daargelaten en in overleg.

RMA: voor het retourneren van een product of het aanmelden van een garantiegeval / reparatie dient u te allen tijde
het RMA- en Retour formulier in te vullen en deze met een kopie factuur met het pakket mee te sturen.

Zetfouten en/of prijswijzigingen in deze catalogus zijn voorbehouden.

AFKORTINGEN:
-

KZP; voor kortingspercentages en prijzen zie bijbehorende Excell prijslijst.
POA: informatie en prijzen op aanvraag.
NNL: nog niet leverbaar
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PRIJSLIJST
COMFORT
RADIO- EN AUDIOSYSTEMEN
Pioneer heeft een uitgebreid aanbod van diverse autoradio- en audiosystemen. Kijk voor het complete
aanbod op hun website: www.pioneer-car.eu.

KZP

Kenwood heeft een uitgebreid aanbod van diverse autoradio- en audiosystemen. Kijk voor het complete
aanbod op hun website: www.kenwood.nl/car.

KZP

Alpine heeft een uitgebreid aanbod van diverse autoradio- en audiosystemen. Kijk voor het complete
aanbod op hun website: www.alpine-electronics.nl.

KZP

Blaupunkt heeft een uitgebreid aanbod van diverse autoradio- en audiosystemen. Kijk voor het complete
aanbod op hun website: https://www.blaupunkt.com/nl.

POA

Naast bovenstaande merken leveren wij nog veel meer merken, heeft u een specifieke aanvraag van een
klant. Informeer dan bij onze binnendienst naar de mogelijkheden.

POA

HARDLOPERS PIONEER RADIOSYSTEMEN
Pioneer
MVH-S100UB

Pioneer radio zonder CD loopwerk met USB poort.

€49,-

Pioneer radio met CD loopwerk en USB poort.

€73,-

Pioneer radio met CD loopwerk, USB poort en bluetooth.

€90,-

211101

Pioneer
DEH-S110UB
211004

Pioneer
DEH-S310BT
211012

Pioneer DEHX7800DAB
211024

Pioneer radio met CD loopwerk, USB poort, bluetooth en DAB+ ontvanger. Wordt
geleverd met DAB antenne.

€164,-
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PRIJSLIJST
HARDLOPERS PIONEER SPEAKERS
Pioneer
TS-G1010F

Pioneer speakers (2) met een diameter van 10cm

€24,-

Pioneer speakers (2) met een diameter van 13cm

€24,-

Pioneer speakers (2) met een diameter van 16.5cm

€32,-

231007

Pioneer
TS-G1310F
231010

Pioneer
TS-G1710F
231013

NAVIGATIESYSTEMEN (PORTABLE)

ACCESSOIRES
PORTABLE
NAVIGATIE

TomTom heeft een uitgebreid aanbod van portable navigatiesystemen. Kijk voor het complete aanbod op
hun website: https://www.tomtom.com/nl_nl/drive.

KZP

Garmin heeft een uitgebreid aanbod van portable navigatiesystemen. Kijk voor het complete aanbod op
hun website: https://www.garmin.com/nl-NL.

KZP

Een accessoire zoals een opbergtasje, extra thuislader, autolader etc. Informeer hiervoor bij onze
binnendienst.

POA

HARDLOPERS PORTABLE NAVIGATIE
TomTom
Start 42

TomTom portable navigatie met een 4.3” scherm, Europese kaarten en Life Time Maps.

€107,-

TomTom portable navigatie met een 5” scherm, Europese kaarten en Life Time Maps.

€124,-

231007

TomTom
Start 52
231010
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PRIJSLIJST
NAVIGATIESYSTEMEN (INBOUW AUTOSPECIFIEK)
Navinc heeft een uitgebreid aanbod van auto specifieke navigatiesystemen. Deze systemen zijn pasklaar
voor een type & merk auto. Kijk voor het complete aanbod op hun website: https://www.navinc.nl/5navigatiesystemen.

KZP

Business4cars heeft een uitgebreid aanbod aan originele merkspecificieke navigatiesystemen. Hierin zijn
we gespecialiseerd in de merken Audi, BMW, Mercedes, Seat, Skoda & Volkswagen.

POA

NAVIGATIESYSTEMEN (INBOUW UNIVERSEEL)
Pioneer heeft een uitgebreid aanbod van navigatiesystemen. Kijk voor het complete aanbod op hun
website: www.pioneer-car.eu. Informeer bij onze binnendienst naar uw inkoopsprijzen.

KZP

Kenwood heeft een uitgebreid aanbod van navigatiesystemen. Kijk voor het complete aanbod op hun
website: www.kenwood.nl/car. Informeer bij onze binnendienst naar uw inkoopsprijzen.

KZP

Alpine heeft een uitgebreid aanbod van navigatiesystemen. Kijk voor het complete aanbod op hun
website: www.alpine-electronics.nl.. Informeer bij onze binnendienst naar uw inkoopsprijzen.

KZP

Blaupunkt heeft een uitgebreid aanbod van navigatiesystemen. Kijk voor het complete aanbod op hun
website: https://www.blaupunkt.com/nl. Informeer bij onze binnendienst naar uw inkoopsprijzen.

KZP

Naast bovenstaande merken leveren wij nog veel meer merken, heeft u een specifieke aanvraag van een
klant. Informeer dan bij onze binnendienst naar de mogelijkheden en uw inkoopsprijzen.

POA

HARDLOPERS NAVIGATIESYSTEMEN (INBOUW UNIVERSEEL)
Pioneer AVICZ610BT
221121

Pioneer AVICZ710DAB
221122

Clarion NX302
222001

Hoogwaardig ingebouwd navigatie-AV-systeem met Wi-Fi-functie en 6,2"
multitouchscreen. Geniet van Apple CarPlay via draadloze verbinding, Waze en
Bluetooth. Dual USB en Dual-camera-invoer zijn ook inbegrepen, evenals superieure
audio- en videoprestaties.

€743,-

Hoogwaardig ingebouwd navigatie-AV-systeem met Wi-Fi-functie en 6,2"
multitouchscreen. Geniet van Apple CarPlay via draadloze verbinding, Waze,
Bluetooth en DAB+ Digital Radio (met Digital Radio Tick Mark). Dual USB en Dualcamera-invoer zijn ook inbegrepen, evenals superieure audio- en videoprestaties.

€826,-

Ingebouwd navigatie-AV-systeem met 6.2” touchscreen, bluetooth en USB. Dit toestel
heeft geen loopwerk voor het afspelen van cd’s.

€495,-
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PRIJSLIJST

ENTERTAINMENT & MULTIMEDIA

Voor kijk- en luisterplezier onderweg hebben we een compleet gamma aan producten, denk hierbij aan;
internetten, films kijken, muziek luisteren etc. Om dit zo mooi mogelijk in een voertuig te integreren,
informeren wij u graag wat het mooiste en beste is voor het desbetreffende voertuig. Hieronder een kleine
greep uit ons assortiment.

B4C – 10.1”
android
hoofdsteun
multimedia
systeem

Hoofdsteun multimedia systeem met een 10.1” touchscreen, dvd speler, Wifi, airplay,
mirrorlink, bluetooth, FM transmitter, USB & SD kaart slot, HDMI, FM/IR transmitter,
ingebouwde speakers & A/V output.

POA

€349,-

Exclusief bluetooth hoofdtelefoon

269100

B4C – 9”
hoofdsteun
multimedia
systeem
269001

B4C – 10’1
dakscherm
269101

B4C draadloze
bluetooth
hoofdtelefoon

Hoofdsteun multimedia systeem met een 9” touchscreen, HDMI, USB & SD kaart slot,
RCA-ingangen en ingebouwde luidsprekers (zonder DVD speler).

€199,-

Exclusief infrarood hoofdtelefoon

Dakscherm met een 10.1' scherm. Comfortabel films kijken, met HDMI / USB / RCAingangen en een IR / FM-zender, waarmee u de hoofdtelefoon kunt aansluiten of audio
in de luidsprekers van uw auto draadloos kunt afspelen. Ook leverbaar in 15,6” & 17,3”

€199,-

Exclusief infrarood hoofdtelefoon

Draadloze bluetooth hoofdtelefoon om aan de sluiten op de 269100.

€35,-

Draadloze infrarood hoofdtelefoon om aan de sluiten op de 269001 & 269101.

€35,-

485004

B4C 2 kanaals
infrarood
hoofdtelefoon
630033
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PRIJSLIJST
STOELVERWARMING

B4C
stoelverwarming
280002

B4C 12v
stoelverwarming
met 2 standen
280001

Met deze 12v carbon verwarmingsmat is het mogelijk om in de voorstoel
stoelverwarming te plaatsen. Uitgerust met 2 standen (46 °C of 36 °C).

€69,-

Verwarmd zitkussen met 2 niveaus. Zwarte hoogwaardige afwerking. Universeel te
gebruiken in alle voertuigen. Eenvoudig te installeren met behulp van de rubberen
riemen.

€29,-

VERLICHTING

Xenon HID KIT (H7–
6000K / CANBUS)
630029

Xenon-BI HID KIT
(H4D-6000K /
CANBUS)
630030

LEDmagneetwerklamp
op accu
610002

60 LED Working
Light (looplamp)
610001

Michelin penlight
met magneet
blauw (M34L41)
611014

CANBUS xenon-conversiekit voor twee H7 xenon-koplampen met 6000K-kleur
(lichtblauw licht). De set bevat 2 besturingseenheden (12 mm) met een vermogen
van 35W en 2 xenonlampen. Ontworpen voor de meeste moderne voertuigen met
een canbus-systeem.

€99,-

CANBUS xenon-conversiekit voor twee H4 xenon-koplampen met 6000K-kleur
(lichtblauw licht). De set bevat 2 besturingseenheden (12 mm) met een vermogen
van 35W en 2 xenonlampen. Ontworpen voor de meeste moderne voertuigen met
een canbus-systeem.

€109,-

De oplaadbare werklamp kan door middel van de witte en amber LED's in
verschillende situaties gebruikt worden. De witte LED's zijn ideaal voor gebruik thuis,
in/om een voertuig, op de camping, tijdens het vissen, varen etc. De amber LED's
kan gebruikt worden tijdens een noodsituatie. De oplaadbare lithium accu's gaan in
de meest felle stand ca. 4 uur mee en kunnen makkelijk vervangen worden door
nieuwe accu's. Wordt geleverd met een 12v en 230 volt oplader.

€64,50

Deze looplamp is een functionele én draadloos oplaadbare werklamp. De LEDwerklamp is draagbaar en is dus ideaal voor in de garage, tuinhuis of zelfs op de
camping. Een 230V lader en 12V autolader worden meegeleverd. Zo is de lamp
overal op te laden.

€9,95

Penlight met 7 heldere LED's. De Penlight is uitgerust met een handige clip en een
sterke magneet.
7 LED’S, IP20 class III classificatie, clip aan de achterkant, magneet aan de
onderkantm, werkt op 3 AAA batterijen (LR03) en wordt geleverd met batterijen.

€8,50
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PRIJSLIJST
Michelin penlight
met magneet geel
(M34L45)
611015

Penlight met 7 heldere LED's. De Penlight is uitgerust met een handige clip en een
sterke magneet.
7 LED’S, IP20 class III classificatie, clip aan de achterkant, magneet aan de
onderkantm, werkt op 3 AAA batterijen (LR03) en wordt geleverd met batterijen.

€8,50

AUTO– EN TOESTELSPECIFIEKE HOUDER & LADERS
Brodit is al sinds jaar en dag de leverancier van toestel specifieke houders. Deze houders kunnen in
verschillende uitvoeringen geleverd worden. Zowel passief, actief met sigarettenplug en losse draadjes zijn
beschikbaar. Bij de laatste variant kan de voeding professioneel weg gebouwd worden.
Deze toestel specifieke houders monteer je op een ProClip. Met de ProClip genereer je een platform waar
alles op gemonteerd kan worden. Zo blijft het dashboard onbeschadigd.

KZP

Kijk voor het complete aanbod op hun website: www.brodit.com.

Brodit Proclip
461001

Brodit actieve
houder/lader sigg.
plug *
462002

Brodit actieve
houder/lader
MOLEX *
462004

De Brodit ProClip is een onmisbaar accessoire voor het bevestigen van een Brodit
telefoonhouder in jouw auto. Dankzij een ProClip bevestig je de telefoonhouder op
het dashboard zonder gereedschap te gebruiken en zonder je auto te beschadigen.
Er zijn verschillende varianten van de ProClip, waarbij je onder andere keuze hebt
uit een bevestiging naast de radio of over het ventilatierooster.

€23,-

Met een Brodit actieve houder heeft u uw toestel altijd binnen handbereik. Deze
Brodit actieve houder is voorzien van een kogelgewricht en een sigarettenaanteker
plug . Hierdoor kunt u de houder naar u toe draaien en opladen via de
sigarettenaansteker. Tevens is het eenvoudig om uw apparaat te verwijderen uit de
houder wanneer u uw voertuig verlaat.

€71,-

Met een Brodit actieve fixed houder heeft u uw toestel altijd binnen handbereik.
Deze Brodit actieve fixed houder is voorzien van een kogelgewricht en een losse
plus en min draad en omvormer. Hierdoor kunt u de houder naar u toe draaien en
hem tevens voorzien van 12 Volt door middel van een vaste aansluiting. Tevens is
het eenvoudig om uw apparaat te verwijderen uit de houder wanneer u uw
voertuig verlaat.

€83,-

UNIVERSELE SMARTPHONE- EN TABLETHOUDERS
B4C universele
smartphone
magneet
luchtrooster
houder

Universele houder voor smartphones, met magnetisch oppervlak voor installatie
in de luchtventilatie. Te bevestigen door de telefoon op het magnetisch oppervlak te
plaatsen.

€9,95

Universele houder voor smartphones met een schermgrootte van 3,5 - 5,8''. Deze
houder heeft een unieke zuigtechnologie zodat de houder op bijna elke ondergrond
vast blijft zitten.

€29,95

485001

B4C universele
smartphone
dashboard houder
485003

7
01-2019 / zet- en drukfouten zijn voorbehouden / alle getoonde prijzen zijn exclusief 21% BTW

PRIJSLIJST
B4C universele
smartphone
luchtrooster
houder clip

Deze universele smartphonehouder kan eenvoudig op het luchtrooster worden
geschoven. Door het verstelbare mechanisme is deze houder geschikt voor de
meeste smartphones. Max. toestel breedte is 8,4cm.

€9,95

485015

B4C universele
tablet hoofdsteun
houder
485020

Universele houder voor tablets met een schermgrootte van 7” tot 10”. Deze houder
kan gemonteerd worden aan de hoofdsteunpennen. De houder is 360° draaibaar en
zo in elke gewenste positie te draaien.

€29,95

Met deze houder/lader kan een smartphone draadloos opgeladen worden. Door
de meegeleverde opzetstukken is de houder te bevestigen aan het luchtrooster,
maar ook op het dashboard en de voorruit. Door de uittrekbare vleugels en een
voetsteun kunt u uw smartphone stevig vast zetten en veilig meenemen.

€39,-

DRAADLOOS LADEN
B4C QI draadloze
12v houder/lader
(luchtrooster /
zuignap)
485008

B4C QI draadloze
220v bureaulader
485021

Auto specifieke
draadloze
laadmogelijkhed
en

Met deze handige bureau houder/lader kan een smartphone draadloos opgeladen
worden. Deze lader beschikt tevens over een handig pennenbakje. Wordt geleverd
met USB laadkabel.

Steeds meer smartphones kunnen tegenwoordig draadloos opgeladen worden.
Ook onderweg moet je smartphone opgeladen kunnen worden. Hiervoor zijn er al
diverse pasklare en voertuig specifieke oplossingen om dit zo mooi mogelijk in het
voertuig te integreren. Informeer bij onze binnendienst naar de diverse
mogelijkheden die er zijn.

€29,95

POA

UNIEKE ACTIEVE HOUDER/LADER TOMTOM
Actieve
houder/lader
TomTom
251030

Met deze unieke houder/lader kan elke TomTom opgeladen en gemonteerd
worden in bijna elk voertuig. De voeding kan weg gewerkt en aangesloten
worden op een 12/24v voedingsbron.

NNL
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HULPSYSTEMEN
UNIVERSELE ACHTERUITRIJCAMERA’S (BEDRAAD)

Mini onderbouw
camera (schroef)
310007

Mini onderbouw
camera (schroef) + IR
310008

B4C mini inbouw
camera afstelbaar
314008

B4C mini inbouw
camera met
infrarood
314009

B4C
kentekenplaathouder
met camera
314004

B4C Truck/Bus
camera + IR
314005

B4C Bol camera met
IR + VAN bracket
314010

Universele onderbouw achteruitrijcamera (NTSC) met beeldlijnen en
aansluitmateriaal. Camera is te monteren op bijna elk voertuig. Kijkhoek van 170
graden.

€95,-

Universele onderbouw achteruitrijcamera (NTSC) met infrarood-verlichting,
beeldlijnen en aansluitmateriaal. Camera is te monteren op bijna elk voertuig.
Kijkhoek van 170 graden.

€99,-

Universele inbouw achteruitrijcamera (NTSC) ideaal geschikt voor montage in de
zijspiegel of bij de kentekenplaat. De hoek van de camera is instelbaar in het
bereik van 45 graden. De kijkhoek van de camera is 140 graden. De camera heeft
een diameter van 20mm en een inbouwdiepte van 10mm

€79,-

Universele inbouw achteruitrijcamera (NTSC) met infrarood. Ideaal geschikt voor
montage in de bumper. De kijkhoek van de camera is 170 graden. De camera
heeft een diameter van 18.5mm.

€79,-

Kentekenplaat houder met ingebouwde camera (NTSC) met beeldlijnen en
infrarood. De camera is instelbaar naar boven en naar beneden zodat het op de
meeste voertuigen bruikbaar is. De kijkhoek van de camera is 170 graden.

€99,-

Universele opbouw camera (NTSC) met infrarood en metalen behuizing. Deze
camera wordt veel gebruikt voor montage op bedrijfswagens. Zonder beeldlijnen.
De kijkhoek van de camera is 110 graden.

€99,-

Universele opbouw camera (NTSC) met infrarood en kunststof behuizing. Deze
camera wordt veel gebruikt voor montage op bedrijfswagens boven de deuren.
De kijkhoek van de camera is 120 graden.

€149,-
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3e remlicht camera
(universeel)
312006

Universele 3e remlicht camera (NTSC) met infrarood. De kijkhoek van de camera is
170 graden.

€149,-

ALLE CAMERA’S WORDEN GELEVERD MET EEN VERLENGKABEL EN VERLOOP NAAR TULP (RCA)

UNIVERSELE ACHTERUITRIJCAMERA’S (DRAADLOOS)
B4C
kentekenplaathouder
met draadloze wifi
camera &
parkeersensoren

Kentekenplaat houder met ingebouwde camera (NTSC) met beeldlijnen. Beelden
worden draadloos naar een smartphone gestuurd door middel van een WiFi
verbinding. De app start automatisch op zodra het voertuig in zijn achteruit gezet
wordt. Eenvoudige installatie omdat je geen kabels hoeft te trekken. De camera is
instelbaar naar boven en naar beneden zodat het op de meeste voertuigen
bruikbaar is.

€149,-

€149,-

310007

Kentekenplaat houder met ingebouwde camera (NTSC) met beeldlijnen en
infrarood. Beelden worden draadloos naar een smartphone gestuurd door
middel van een WiFi verbinding. De app start automatisch op zodra het voertuig
in zijn achteruit gezet wordt. Eenvoudige installatie omdat je geen kabels hoeft te
trekken. De camera is instelbaar naar boven en naar beneden zodat het op de
meeste voertuigen bruikbaar is.

B4C draadloze kit
voor achteruitrijcamera

Door deze draadloze adapter te gebruiken hoef je geen kabels meer te trekken
om toch het signaal van voor naar achter in een voertuig te krijgen. Werkt via een
RCA-aansluiting dus universeel voor iedere camera en monitor.

310006

B4C
kentekenplaathouder
met draadloze wifi
camera + IR

€79,-

310019

LET OP; bij het draadloos overbrengen van een signaal heb je eerder kans op storingen in het beeld.

AUTOSPECIFIEKE ACHTERUITRIJCAMERA’S (PERSOON- EN BEDRIJSWAGENS)

Auto specifieke aftermarket
achteruitrijcamera’s

e

Auto specifieke 3
remlicht
bedrijfswagen
achteruitrijcamera’s

Pasklare auto specifieke after-market achteruitrijcamera’s. Deze camera’s zijn
pasklaar voor het betreffende voertuig en worden in de meeste gevallen
gemonteerd op de plek van de kentekenplaatverlichting. De camera’s zijn aan te
sluiten op een after-market systeem, monitor of door middel van een auto
specifieke interface op het origineel aanwezige OEM-systeem. Informeer bij onze
binnendienst naar de mogelijkheden.

€99,*

Pasklare auto specifieke after-market 3e remlicht achteruitrijcamera’s. Deze
camera’s zijn pasklaar voor diverse bedrijfswagens en worden gemonteerd op de
plek van het 3e remlicht. Het huidige 3e remlicht wordt dan vervangen voor een 3e
remlicht met camera. De camera’s zijn aan te sluiten op een after-market
systeem, monitor of door middel van een auto specifieke interface op het
origineel aanwezige OEM systeem. Informeer bij onze binnendienst naar de
mogelijkheden.

€149,*

* UITZONDERINGEN DAAR GELATEN
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MONITOREN

B4C 4.3" TFT
LCD scherm
334002

B4C 5" TFT LCD
scherm
335001

B4C 7" TFT LCD
scherm
335002

B4C click on 4.3"
binnenspiegel
monitor

TFT-monitor met een 4.3" scherm om een achteruitrijcamera op aan te sluiten met een
RCA stekker. Monitor bevat twee AV-ingangen en twee houders.

€89,-

TFT-monitor met een 5.0" scherm om een achteruitrijcamera op aan te sluiten met een
RCA stekker. Monitor bevat twee AV-ingangen en twee houders.

€99,-

TFT-monitor met een 7.0" scherm en afstandsbediening, ontworpen om het beeld van
het AV-signaal weer te geven voor voertuigen met 12V / 24V voeding. Monitor bevat
twee AV-ingangen.

€129,-

Universele achteruitkijkspiegel met een 4.3 "geïntegreerd TFT scherm en twee videoingangen. Er kunnen 2 camera’s op worden aangesloten en de spiegel kan bevestigd
worden op de oem achteruitkijkspiegel. *

334001

€119,-

* ook autospecifiek leverbaar (meerprijs)

DRAADLOZE CAMERA SETS
5" draadloos
camera/monitor
systeem
335004

7" draadloos
camera/monitor
systeem

B4C
kentekenplaathouder
met draadloze
camera + IR & 3.5"
TFT scherm
335005

Een digitaal draadloos camera-monitor systeem met een 5” LCD monitor en een
camera met IR-leds voor beter zicht in het donker. Het systeem is universeel
toepasbaar, heeft relatief groot bereik en het werkt op zowel 12V als 24V
boordspanning.

€249,-

Een digitaal draadloos camera-monitor systeem met een 7” LCD monitor en een
camera met IR-leds voor beter zicht in het donker. Het systeem is universeel
toepasbaar, heeft relatief groot bereik en het werkt op zowel 12V als 24V
boordspanning.

€299,-

Kentekenplaat houder met ingebouwde camera met infrarood. Beelden worden
draadloos naar een 3.5” TFT scherm gestuurd. Eenvoudige installatie omdat je
geen kabels hoeft te trekken. De camera is instelbaar naar boven en naar
beneden zodat het op de meeste voertuigen bruikbaar is. Camera is eventueel
ook bedraad (6m) aan te sluiten.

€179,-

LET OP; bij het draadloos overbrengen van een signaal heb je eerder kans op storingen in het beeld.
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PRIJSLIJST
PARKEERSENSOREN
B4C opliggende
parkeersensoren met
buzzer (achter)

Complete set met 4 opliggende overspuitbare parkeersensoren en buzzer. De
mooie kleine sensoren hebben een diameter van 19mm.

€99,-

351007

B4C vlakliggende
parkeersensoren met
buzzer (achter)

Complete set met 4 vlakliggende overspuitbare parkeersensoren en buzzer. De
mooie kleine sensoren hebben een diameter van 16mm.

€109,-

351006

B4C opliggende
parkeersensoren met
buzzer (voor)

Complete set met 4 opliggende overspuitbare parkeersensoren en buzzer. De
mooie kleine sensoren hebben een diameter van 18.5mm.

€99,-

351010

B4C vlakliggende
parkeersensoren met
buzzer (voor)

Complete set met 4 vlakliggende overspuitbare parkeersensoren en buzzer. De
mooie kleine sensoren hebben een diameter van 16mm.

€109,-

Complete set met 8 opliggende overspuitbare parkeersensoren en buzzer. De
mooie kleine sensoren hebben een diameter van 18.5mm.

€179,-

Complete set met 8 vlakliggende overspuitbare parkeersensoren en buzzer. De
mooie kleine sensoren hebben een diameter van 16mm.

€199,-

Kentekenplaat houder met 3 ingebouwde parkeersensoren. Snellere montage
omdat je geen gaten in de bumper hoeft te boren.

€79,-

351011

B4C opliggende
parkeersensoren met
buzzer (achter + voor)
351002

B4C vlakliggende
parkeersensoren met
buzzer (achter + voor)
351003

B4C kentekenplaat
houder met 3
parkeersensoren
351004
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PRIJSLIJST
Achteruitrijalarm 1248V
510011

Hoorbaar achteruitrijalarm 12-48V, 100 dB. Eenvoudige installatie, bevestiging van
2 schroeven en aansluiten van 2 draden (+/-). Afmetingen 100 x 65 x 41 mm.

€25,-

Voor alle bovenstaande parkeersensorensets zijn de onderdelen ook los leverbaar!

CRUISE CONTROLS

John Gold
Cruisecontrol
360001

E-cruise
Cruisecontrol
360001

John Gold cruisecontrol set met een CM3 bedieningshendel (standaard bediening
met basisfuncties; cruisecontrol aan, uit, harder, zachter én resume). Bij bestelling
transmissie en kenteken van het voertuig doorgeven.

€399,-

E-cruise cruisecontrol set met een universele bedieningshendel. Veel van de ECruise oplossingen zijn tevens geschikt met een originele cruise-control hendel
van de autofabrikant. Bij bestelling transmissie en kenteken van het voertuig
doorgeven.

€339,-

CARKITS

Parrot MKI9000
341200

Parrot MKI9100
341300

Parrot MKI9200
341400

Handsfree bluetooth-set zonder scherm. Muziek en oproepen beheer je met de
afstandsbediening die je overal kan plaatsen of met je stem.

€140,-

Handsfree bluetooth-set, met een verwijderbaar OLED-scherm en een
draadloze afstandsbediening. Onderweg handsfree telefoneren en/of via
bluetooth of USB luisteren naar muziek.

€155,-

Handsfree bluetooth-set, met een verwijderbaar TFT-scherm en een draadloze
afstandsbediening. Onderweg handsfree telefoneren en/of via bluetooth of
USB luitsteren naar muziek.

€179,-
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PRIJSLIJST
Parrot MINIKIT
NEO2
341501

Bury CC9058
342016

Bury CC9068
342003

JBL Trip
343001

LOSSE ONDERDELEN
CARKITS

Handsfree bluetooth carkit voor bevestiging aan de zonneklep. Hierdoor
behoeft dit product geen installatie. De minikit is te bedienen met de stem.

€79,-

Handsfree bluetooth-set met aanraakscherm en acculaadfunctie voor uw
mobiele telefoon.

€120,-

Spraakgestuurde Bluetooth-handsfreeset met smartphone-app en
acculaadfunctie voor uw mobiele telefoon.

€179,-

Draagbare Bluetooth handsfree-kit die op de zonneklep van uw auto kan
worden geklemd. Tevens geschikt als draadloze bluetooth speaker voor
muziek.

Voor alle bovenstaande merken leveren wij ook de losse onderdelen. Zie prijslijst voor de meest
voorkomende onderdelen.

€66,-

KZP

DASHCAMS

B4C dashcam MG4B
520006

Full HD dashcam met GPS, G-sensor, Wi-Fi en mobiele applicatie. De camera
heeft de "Gesture Sensing"-functie waarmee je een videobestand kunt
vergrendelen of een foto kunt maken door met je hand voor de camera te
zwaaien. De lens is 6-laags met 152 ° kijkhoek, F1.8 diafragma.

€149,-

Wordt geleverd inclusief 16GB micro SD kaart.

B4C dashcam BDVR
03
520002

Full HD dashcam voor installatie onder de centrale achteruitkijkspiegel met Gsensor en "Motion Detect" -functie. Mogelijk om een externe GPS-antenne aan
te sluiten om de route op te nemen via Google Maps.
De camera heeft een origineel ontwerp, inclusief afdekking voor de kabels, een
ideale locatie op de voorruit achter de centrale achteruitkijkspiegel.

€129,-

Wordt geleverd inclusief 16GB micro SD kaart.
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PRIJSLIJST
Dubbele dashcam set met 2 dashcams. 1 voor en 1 achter dashcam.
B4C dubbele
dashcam (voor +
achter)
520008

Full HD dashcams met GPS, Wi-Fi en een toepassing voor smartphones.
Camera schakelt bij een vast installatie (meegeleverd), na het uitschakelen van
het contact automatisch over naar de parkeermodus en als er trillingen of
bewegingen optreden, begint deze op te nemen, wanneer de
voedingsspanning onder de ingestelde limiet komt, wordt de camera
automatisch uitgeschakeld om de batterij van het voertuig te beschermen.

€349,-

Wordt geleverd inclusief 16GB micro SD kaart.

B4C dashcam
spiegel autospecifiek
520007

Achteruitkijkspiegel met dashcam en 4.3” geïntegreerde monitor, voor onder
andere Citroen, Kia, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Suzuki & Toyota-auto's. Wordt
gebruikt om de route vast te leggen tijdens het rijden. En kan tevens gebruikt
worden om het beeld van een achteruitrijcamera weer te geven. De
achteruitkijkspiegel wordt geïnstalleerd in plaats van de originele centrale
spiegel.

€275,-

Wordt geleverd inclusief 16GB micro SD kaart.

AutoBot dashcam
520001

Full HD dashcam met GPS, Wi-Fi en mobiele applicatie. Ideaal voor het maken
van opnames tijdens je autorit. De kleine camera heeft een kijkhoek van 150°,
een aluminium body en HD opnamekwaliteit. . Bijzonder handig is de
automatische fotofunctie als u uw auto geparkeerd heeft. De AutoBot stuurt
een foto naar uw smartphone, zodat u altijd terug kunt zien waar u uw voertuig
geparkeerd heeft.

€89,-

Wordt geleverd inclusief 16GB micro SD kaart.

Naast bovenstaande dashcams kunnen wij nog veel meer verschillende soorten merken en andere
type dashcams leveren. Heeft u een specifieke aanvraag van een klant. Informeer dan bij onze
binnendienst naar de mogelijkheden en uw inkoopsprijzen.

POA

DAB+

Kenwood
KTC-500DAB
344002

Pure Highway 200,
universele DAB+
oplossing
341400

Pure Highway 600,
univ. DAB+ & BT
oplossing
343100

DAB+ adapter met Bluetooth voor het streamen van muziek of hands-free
bellen.
De makkelijkste manier om te genieten van DAB+ digitale radio, Bluetooth
muziek streaming vanaf je mobiele apparaat en hands free bellen in je auto.
Deze slimme audio adapter is eenvoudig te installeren en werkt feilloos met je
bestaande geluidssysteem in de auto.

De DAB/DAB+ autoradioadapter die naadloos samenwerkt met het bestaande
audiosysteem in je auto. Brengt je meer stations, meer keuze en een
kristalheldere geluidskwaliteit. Deze eenvoudig te installeren en comfortabel te
gebruiken adapter vormt een stijlvolle aanvulling voor het dashboard.

De makkelijkste manier om te genieten van DAB+ digitale radio, Bluetooth
muziek streaming vanaf je mobiele apparaat en hands free bellen in je auto.
Deze slimme audio adapter is eenvoudig te installeren en werkt feilloos met je
bestaande geluidssysteem in de auto

€140,-

€83,-

€149,-
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PRIJSLIJST
Dension

Dension is de uitvinder en marktleider in DAB+, iPod, iPhone en USB integratie in
voertuigen. Voor bijna elke auto heeft Dension hiervoor wel een oplossing.

POA

Naast bovenstaande DAB+ producten kunnen wij nog veel meer DAB+ producten leveren. Hierbij is het
afhankelijk wat voor een type voertuig en systeem er in dat voertuig zit. Wij kunnen hierbij dan het
beste mogelijke DAB+ product zoeken. Informeer bij onze binnendienst en geef ons het type voertuig en
systeem door.

POA

455011

RITREGISTRATIESYSTEMEN EN TRACK&TRACE SYSTEMEN
Track24 - Cellocator
CR300B unit inclusief
kabelset
530014

Bury CL1010
342008

ETLOC gprs tracker
530028

GPS Tracker
Magneet Medium
(5000mAh)
530002

GPS Tracker OBD
Dongle
530022

Track24 is hét track & trace systeem voor de zakelijke markt met de beste prijskwaliteitverhouding. Zonder zorgen rijden want Track24 registreert kilometers,
bezoektijden, werkuren, locaties en routes in het Track24 account.
Het systeem wordt geleverd met aansluitmateriaal voor de montage. Kijk voor
informatie op www.track24.nl. Optioneel zijn er prive-zakelijk schakelaars, ID
readers en buzzers leverbaar. De maandelijkse abonnementskosten bedragen
€9,95.

€165,-

Deze GPS-logger houdt alle ritten bij, hij weet waar je gestart bent en waar je
op een bestemming bent aangekomen. Met één druk op de knop geef je aan
of dit om privé-, werk- of woon/werkverkeer gaat. De Privé-stand registreert
geen posities, alleen het aantal afgelegde kilometers. Door de meegeleverde
software krijg je een snelle en eenvoudige samenstelling van de ritregistratie die
voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Het enige wat je hoeft te doen is
de data uit te lezen op de computer om die dure bijtelling te voorkomen.

€165,-

GPRS track & trace systeem zonder verplichte abonnementskosten en een
bijbehorende overzichtelijk IOS en Android app. Het grote voordeel aan dit
systeem is dat het zeer weinig bel- en datategoed verbruikt en zeer snel en
accuraat de locatie doorgeeft. Het systeem sluit je eenmalig aan op een vaste
voeding. Ideaal voor je voertuig, boot, caravan of camper.

€165,-

GPS tracker zonder verplichte abonnementskosten. Alleen een simkaart met
bel- en datategoed in de GPS tracker plaatsen, een paar simpele installatiehandelingen en de GPS tracker is klaar voor gebruik. Het grote voordeel aan dit
systeem is dat je deze niet op een vaste voeding hoeft aan te sluiten. Het
apparaat kan wel 200 tot 400 dagen gebruikt worden zonder opgeladen te
hoeven worden. Door de sterke magneet blijft deze tracker ook nog eens goed
op zijn plek bevestigd.

€105,-

GPS tracker zonder verplichte abonnementskosten. Alleen een simkaart met
bel- en datategoed in de GPS tracker plaatsen, een paar simpele installatiehandelingen en de GPS tracker is klaar voor gebruik. Het grote voordeel aan dit
systeem is dat je de tracker alleen in de OBD poort hoeft te steken zodat deze
voeding krijgt.

€119,-
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PRIJSLIJST
TELECOM ACCESSOIRES

Wij hebben een ruim assortiment van originele Apple accessoires. Wij leveren uit voorraad de 1 en 2
meter lightning kabels, 220v usb laders en de EarPods.

Naast Apple hebben wij ook een ruim aanbod van kwalitatieve goedkopere telecom accessoires. Denk
hierbij aan 12v autoladers, iphone & android usb kabels, 220v laders, powerbanks & screenprotectors.
Informeer bij onze binnendienst naar alle accessoires en de prijzen.

KZL

POA

Een baliedisplay met gevulde telecomaccessoires in de huisstijl van uw bedrijf behoort ook tot de
mogelijkheden.

JUMPSTARTER / POWERBANK

Jumpstarter
(10000mAH)
630006

Jump-start, dieselauto's met maximaal 3L-motoren, benzinemotoren met
motoren tot 5L. Geïntegreerd noodlicht met 3 lichteffecten. Geïntegreerde
bescherming tegen overstroom, kortsluiting, overbelasting / lading en
overspanning. 10.000mAh lithium-polymeerbatterij voor het gelijktijdig
opladen van twee apparaten. 4-in-1 oplaadkabel ondersteunt Micro USB &
Mini USB & Lightning & 30-pins connector. Ideale maat voor opbergen in het
handschoenenkastje

€75,-
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MAATWERK
AANSLUITMATERIAAL

Connects2 heeft een uitgebreid aanbod van aansluitmateriaal. Denk hierbij aan
dashboard panelen, stuurwielbediening interfaces, antenne kabels, radio
aansluitkabels, etc. Kijk voor het complete aanbod op hun website:
www.connects2.co.uk

POA

ACV

ACV heeft een uitgebreid aanbod van aansluitmateriaal. Denk hierbij aan
dashboard panelen, stuurwielbediening interfaces, antenne adapters, radio
aansluitkabels, etc. Kijk voor het complete aanbod op hun website:
shop.acvgmbh.de

POA

Kram

Kram heeft een uitgebreid aanbod van onder andere carkit aansluitkabels. Kijk
voor het complete aanbod op hun website: kram.dk/en

POA

Connects2

ANTENNE’S

DAB binnenraam
plak antenne
471006

16V DAB+ combi
antenne FM/DAB
471009

Shark2 DAB+/ Radio
AM/FM
471004

Universele DAB binnenraam plak antenne om aan te sluiten op elk toestel
met een SMB aansluiting.

De 16V AM-FM/DAB-DAB+ wordt standaard geleverd met 5m verlengkabel
voor DAB+ (SMB-F) en 5,6m verlengkabel voor AM-FM (ISO).

De Shark II AM-FM/DAB-DAB+ wordt standaard geleverd met 5m
verlengkabel voor DAB+ (SMB-F) & 5,6m verlengkabel AM-FM DIN-M
aansluiting en 12V voedingskabel.

€24,95

€99,-

€119,-
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GPS antenne FAKRA
471011

Overig:
Calearo antenne’s

GPS antenne voor auto’s met een fakra aansluiting. Geschikt voor onder
andere Volkswagen, Ford en Clarion toestellen.

Calearo heeft een uitgebreid aanbod van diverse antenne’s. Denk hierbij aan
dak- en haaienvinantennes voor ontvangst van onder andere FM en DAB. Kijk
voor het complete aanbod op hun website: www.calearo.com

€29,50

POA

OMVORMERS

Omvormer 300W /
12V
405000

Omvormer 300W /
24V
405001

Omvormer 600W /
12V
405002

12v omvormer met een continue output van 300W. Ideeal om apparaten met een
220v stekker in je voertuig te kunnen gebruiken. Denk hierbij aan een laptop of
een accu van bijvoorbeeld een boormachine etc.

€55,-

24v omvormer met een continue output van 300W. Ideeal om apparaten met een
220v stekker in je voertuig te kunnen gebruiken. Denk hierbij aan een kleine tv of
koffieapparaat.

€54,-

12v omvormer met een continue output van 600W. Ideeal om apparaten met een
220v stekker in je voertuig te kunnen gebruiken. Denk hierbij aan een laptop of
een accu van bijvoorbeeld een boormachine etc.

€95,-

MARTER VERSCHRIKKERS

Marter verschrikker
waterdicht
630051

Marter
afweersysteem
630050

Produceert agressieve ultrasone geluiden die niet hoorbaar zijn voor mensen en
die marters buitengewoon irritant vinden. Te monteren in de motorruimte van
motorvoertuigen. Bestand tegen vuil en water, IP65.
Geluidsdruk: max. 110 dB, frequentie: 23 kHz, transmissiehoek: ca. 160 graden,
voeding: van 11 tot 15 Vss (van auto-accu of DC-adapter), huidige consumptie:
minder dan 2mA, ingebouwde beveiligingszekering

€35,-

Ultrasone marter en knaagdieren verjager met 6 hoogspanningsplaten. Duits
kwaliteitsproduct ontworpen voor gebruik in auto's, landbouwmachines, &
tractoren.
Het apparaat produceert een ultrasoon geluid met een frequentie van 22 kHz .
Het apparaat heeft 6 hoogspanningsplaten op twee kabels die worden
opgeladen door een condensator in het apparaat tot ongeveer 300 Volt. De
hoogspanningsplaten zijn zodanig in het motor- compartiment gemonteerd dat
een marter die het compartiment binnenkomt en één van de platen aanraakt een
pijnlijke maar niet dodelijke elektrische schok krijgt.

€79,-
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INSTALLATIE MATERIAAL
IPC 20

Textiel isolatietape - zwart, lengte 20m, breedte 19mm.

€4,75

IPVC 19

PVC-tape - zwart, lengte 25m, breedte 19mm.

€1,95

Isolatietape van hoge kwaliteit - zwart, lengte 25m, breedte 19mm.

€4,95

TESA dubbelzijdig plakband, wit, waterbestendig, geschikt voor
besturingseenheden en accessoire in auto-installatie.

€8,50

TYRAP 100

Tyraps - lengte 100 mm, breedte 2,5 mm - 100 stuks / verpakking.

€1,95

TYRAP 200

Tyraps - lengte 200 mm, breedte 3,5 mm - 100 stuks / verpakking.

€2,95

TYRAP 300

Tyraps - lengte 300 mm, breedte 3,5 mm - 100 stuks / verpakking.

€5,75

TYRAP 370

Tyraps - lengte 370 mm, breedte 3,5 mm - 100 stuks / verpakking.

€5,75

IMO 15

Relais 15 polig 12V – 30A

€4,95

IMO PT

Relaisvoet met 5 draden tbv IMO 15

€4,95

IO 075-M5

Ringconnector M 5 - draaddiameter 0,25 mm - 1,5 mm - verpakking 100 stuks /
verpakking

€3,49

IO 150-M5

Ringconnector M 5 - draaddiameter 1,5 mm - 2,5 mm - verpakking 100 stuks /
verpakking

€3,49

IO 150-M6

Geïsoleerde ringklem M 6 voor draaddiameter 1,5 mm - 2,5 mm - verpakking 100 st

€5,55

Vrouwelijke push-on connector (6,3 mm) - draaddiameter 0,25 mm - 1,5 mm verpakking 100 stuks / verpakking

€5,79

Vrouwelijke push-on connector (6,3 mm) - draaddiameter 1,5 mm - 2,5 mm verpakking 100 stuks / verpakking

€6,29

TESA 25x19

TESA DOUBLE 5x19

IF 075

IF 150
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BEVEILIGINGSSYSTEMEN
ALARM- EN VOERTUIGVOLGSYSTEMEN
DEFA is de marktleider in Noord Europa van voertuig alarmsystmen. DEFA heeft
vele revolutionaire oplossingen ontwikkeld wat het leven veiliger heeft gemaakt
voor autobezitters in vele landen.
DEFA

DEFA ontwikkelt zelf zijn oplossingen voor de meeste nieuwe automodellen welke
op de markt worden gebracht. De alarmen zijn zorgvuldig getest in de nieuwe
modellen en voor elk individueel model is een gedetailleerde inbouwhandleiding
beschikbaar.

KZP

Vodafone
Automotive

Vodafone Automotive is de nieuwe naam voor Cobra. En is leverancier van de
laatste generatie alarmsystemen. Het platform werkt zowel via CAN Bus als
analoge aansturing waardoor dit een uitgebreid scala aan mogelijkheden biedt.

POA

CARlectra Ghost

De CARlectra-Ghost is een revolutionair beveiligingssysteem voor uw auto! Met
dit systeem voorkom je zelfs dat met de originele sleutel de auto niet te stelen is!
Keyfopping, keycloning, relay attack het heeft allemaal geen invloed op de
werking van dit systeem. Na installatie kan je eenvoudig een code kiezen
bestaande uit 4 tot 20 knoppen en handelingen voordat de auto vrijgegeven
wordt. De combinatie klein, innovatief, revolutionair maakt dit systeem anders
dan elk ander product.

POA

VERSNELLINGSBAKSLOT
BearLock® is een mechanische versnellingsbak- of stuurasslot, ter voorkoming van
voertuigdiefstal.
Bearlock
versnellingsbakslot
510009

Het systeem wordt volledig geïntegreerd ingebouwd, in “harmonie” met de
bestaande techniek in het voertuig. Het systeem wordt ten allen tijde vastgezet
door middel van zogenaamde afbreekbouten en/of –moeren, zodat het systeem
permanent in het interieur verankerd is.

€390,-

Het systeem voorkomt dat de auto in een andere versnelling gezet kan worden.
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NIEUWE PRODUCTEN
Keyless Entry
blokkeer etui
480001

12/24 V lader &
powerbank (2200
mAh)
483003

Striker Coating
Automotive pakket
630035

Dit etui, beschermd met protectiefolie, zorgt ervoor dat de signalen van de sleutel
naar de auto niet worden ontvangen. Hiermee wordt voorkomen dat de auto
zonder sleutel start. Een eenvoudige en goedkope oplossing die kan worden
ingezet om bescherming te bieden tegen diefstal. Bewaar de autosleutel in het
etui en het is geblokkeerd voor registraties van buitenaf!

€12,35

12/24v lader met ingebouwde powerbank (2200 mAh) en led lampje. Deze lader
heeft 2 USB poorten met een output van 2.5 ampere. Met deze lader/powerbank
heb je dus altijd voldoende stroom om je apparaat op te laden.

€14,95

Striker Coating beschermd een auto tegen vrijwel alle invloeden van buitenaf.
Doormiddel van een keramische nanolaag stoot het vuil en water af waardoor de
auto zichtbaar langer schoon blijft en veel minder onderhoud vergt.
Het automotive pakket betaat uit een viertal producten voor een optimale
bescherming: striker car paint coating (autolak), striker glass coating (ruiten),
striker textile and leather coating (textiel en leer) & striker rim coating (velgen).

NNL

Producten zijn ook los leverbaar. Meer informatie volgt later.

Vinove - luxe auto
parfums
630034

Automatisch
brandblussyteem

Laat je auto weer heerlijk zoet ruiken met de geuren van Vinove Car Parfum.
Verkrijgbaar in meerdere geuren en wordt geleverd als compleet pakket.
Navullingen zijn eenvoudig na te bestellen.

Revolutionair automatisch brandblussysteem dat dient voor de berscherming van
affgesloten motorruimten van machines, auto’s en overige motorvoertuigen.
Het is een zelfstartblusapparaat, die geschikt is voor installatie in het
motorcompartiment, cabine of laadruimte van voertuigen. Dit product kan
enorme schade voorkomen en de veligheid van de bemanning beschermen.

€12,50

€149,-

Simpel principe, simpele installatie, zelf activerend boven de 120 graden, effectieve
brandblusser, onderhoudsvrij en TUV gecertificeerd.

Draadloze stereoluidspreker met diverse lichteffecten. 6W krachtige speaker.
ION Helios Bluetooth
Speaker

ACTIE! BIJ ELKE BESTELLING BOVEN DE €500 DEZE
BLUETOOTH SPEAKER GRATIS / OP=OP!

€15

22
01-2019 / zet- en drukfouten zijn voorbehouden / alle getoonde prijzen zijn exclusief 21% BTW
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