
SCANIA stoelen 
en zitvlakken

Reparatie / revisie 
Mobiliteit op Maat heeft zich gespecialiseerd in 
het onderhouden van vrachtwagenstoelen, ze 
doen dit bij u op locatie of in onze werkplaats in 
Waalwijk. Ons uitgangspunt hierbij is dat uw 
chauffeur zonder problemen zijn werk kan doen. 
Het verhelpen van een luchtlekkage, het 
repareren van de hoogteregeling maar ook het 
vervangen van een zitschuim. Als er veel speling 
in de stoel aanwezig is wordt de complete stoel 
gereviseerd. Om te voorkomen dat uw auto lang 
bij ons in de werkplaats zou staan plaatsen wij 
daar een gereviseerde stoel of tijdelijk een 
leenstoel in. De kosten van een revisie bedragen 
zelden meer dan de helft van een nieuwe stoel 
terwijl de stoel zo goed als nieuw is. 


Stoel op maat 
Mocht er nu een van uw chauffeurs problemen 
hebben met de pasvorm van de stoel dan zijn 
wij er in gespecialiseerd om de stoel aan te 
passen aan de ergonomische wensen van die 
chauffeur. Denk hierbij aan het geven van extra 
zijdelingse steun of een extra lendenkussen.


Onderdelen 
Voor deze reparaties hebben wij nagenoeg alle 
onderdelen op voorraad, van slangklemmen, 
schokdempers tot  veiligheidsgordels en 
zitvlakken. Als u deze bij ons besteld heeft u ze 
vaak al de volgende dag in huis. Ook hebben wij 
altijd wel enkele gereviseerde stoelen staan.

Stoelonderhoud 
Om te voorkomen dat chauffeurs zitproblemen 
krijgen voeren we bij een groot aantal bedrijven 
jaarlijks stoelonderhoud uit. 


Waarom stoelonderhoud? 
- 2 van de 3 stoelen is niet in orde
- 1 van de 3 stoelen is de oorzaak van klachten
- Een chauffeur een week thuis kost net zoveel als het

jaarlijks onderhoud aan 25 stoelen 
- Met de WIA zijn de kosten nog hoger
- Wij komen als de auto's stil staan, op zaterdag
- Wij komen naar u toe, op locatie
- De eerste inspectie is gratis
- Service voor u belangrijk is

Wij zijn pas tevreden als u tevreden bent! 

MOBILITEIT OP MAAT 

Cartografenweg 28A

5141MT  Waalwijk


0416-560160

info@mobiliteitopmaat.com



Waarom zitvlakken van Mobiliteit op Maat


Mobiliteit op Maat heeft een reeks zitvlakken 
ontwikkeld voor de aftermarket die zich voor wat 
betreft de kwaliteit kunnen meten met de originele 
zitvlakken van Scania. Wij maken gebruik van door 
Isringhausen vervaardigde schuimdelen. 


Onze werkwijze


Als u ons een gebruikt zitvlak aanlevert repareren en 
richten wij het oude zitblik, wij monteren het nieuwe 
schuimdeel en de hoes in de door u gewenste kleur.


Vaak hebben wij de gewenste zitvlakken al kant en 
klaar op voorraad en kunnen wij ze direct omwisselen 
of leveren uit voorraad.


Klapstoel


Voor de bijrijdersstoel verstevigen wij het frame, 
repareren het zitschuim en vervangen de zithoes


XSS zitschuimen


Naast de “originele” zitvlakken beschikken we over 
een reeks schuimdelen die samen met Gezond 
Transport (voorheen BGZ wegvervoer) zijn 
ontwikkeld.  Deze XSS (eXtra Seat Support) 
schuimdelen onderscheiden zich door het geven van 
extra zijdelingse steun. Door het toepassen van 
verschillende schuimsoorten in een zitvlak geven ze 
steun op die plaatsen waar u dat nodig heeft, 
bovendien zijn de kwetsbare delen versterkt met 
vlokkenschuim voor een langere levensduur.


Kleur Foto stof detail stof/stof 
stof/kunstleer

stof/leer XSS 
stof/leer

Klapstoel 
stof/stof 

stof/kunstleer

Velours MM 429 MM 431 MM 421 MM 470

Tricot MM 408 MM 432 MM 419 MM 471

Oracle MM 426 MM 433 MM 420 MM 472

Sting MM 427 MM 434 MM 430 MM 473

Flow MM 425 MM 435 MM 422 MM 474

Honing MM 428 MM436 MM 423 MM 475

XSS 
zitschuim

zie nummers   in 
kolom   

XXS

Klapstoel zie nummers in 
kolom  

Klapstoel
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