
BEKLÆDNING INDRETNING BEAR LOCK LIFTE LED-LYS
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HVEM ER MIDTJYSK AUTOINDRETNING I SUNDS?

Med mere end 20 års erfaring med salg og montering af bilindretning til varebiler, 
er der ingen tvivl om, at indehaver Kalle Smed hos Midtjysk Autoindretning ved, hvad 
det handler om. Kalles store erfaring gør det muligt at udnytte og tilpasse varerummet 
ned til den mindste detalje efter kundens ønsker og behov. Vi har serviceret mange 
forskellige typer af kunder gennem årene lige fra elektrikere, tømrere, VVS’ere til blik-
kenslagere, servicevogne mm. Den store aktivitet i Midtjysk Autoindretning gør, at vi 
monterer ca. 2000 biler om året med beklædning og indretning.

Vores nøgleord er service og levering til tiden. Hver kunde er unik, og deres ønsker 
og behov er individuelle. Det tages der naturligvis højde for ved alle ordrer. Derfor 
arbejder Midtjysk Autoindretning ansvarsbevidst og byder meget gerne ind med 
erfaring, når en kunde ønsker en perfekt løsning til varerummet ud fra kundens 
behov og erhverv. 

Vi tilbyder beklædning af varerum i finer og kunststof til alle bilmodeller. Beklæd-
ningen fremstilles på vores CNC-fræsere på værkstedet i Sunds.

Vores base er lige nord for Herning, nemlig Drejervej 13 i Sunds samt en afdeling på 
Rundbjergvej 11 i Tilst ved Århus. Vi monterer små og store indretninger i varebiler i 
Sunds og Århus, men kører også gerne ud til forhandler for montage af beklædning, 
indretning m.m. i store dele af Jylland.

Vi står altid klar til en uforpligtende snak vedr. indretning til din næste varebil for 
god ordens skyld.

Vi ønsker med denne brochure at give et indblik i, hvad vi kan tilbyde som leverandør. 
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BEKLÆDNING & ISOLERING
Vi har stor erfaring i beklædning af varerum i alle bilmærker. 
Vi udfører beklædning af varerum i 6,5 mm grå finer eller plastic.Bund til varerum 
udføres i 9-12 mm brun og grå finer. 
Beklædningen fremstilles på vores CNC-fræser på værkstedet. 
Vi har stor erfaring med isolering af sider, døre og loft i varerum for at mindske støj 
samt undgå kondens.
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SÆDEKONSOL, MIDTERKONSOL & A4 HOLDER
Vi fremstiller sædekonsol, midterkonsol og A4 holder til alle bilmærker i grå 
finer. Det holder orden i førerkabinen. Vi fremstiller efter kundens ønsker.
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SORTIMO
Vi er forhandler af Sortimo bilindretning

Bilindretningen er lig med orden, struktur og sikkerhed i varevognen. Det 
intelligente indretningssystem sørger for målrettede arbejdsgange og bidrager 
dermed til en øget effektivitet i arbejdshverdagen. Vi sørger for, at bilindret-
ningen bliver tilpasset til netop dine behov, samt at pladsen i din varevogn 
udnyttes på den bedst mulige måde. Det store udvalg af tilbehør og mobile 
sortimenter gør, at bilindretning opfylder de branchespecifikke krav. Det 
integrerede ProSafe-lastsikringssystem sørger desuden for en nem og 
hurtig surring og sikring af materialer.
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BLITSBLINK, ARBEJDSLYS & LYSBOM
Vi monterer ekstra lys for at skabe sikkerhed i trafikken ved parkering i vejkanten 
ifm. med arbejde. Arbejdslys/baklygter monteres for at skabe bedre udsyn og 
arbejdsforhold. 
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LED-LYS I VARERUM
Vi monterer LED-lys i varerum i 25, 50 eller 100 cm for at forbedre arbejdspladsen i 
varerummet med lys. Der kan tilkobles sensor til LED-lys. 
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SNOEKS DOBBELTKABINER
Vi er forhandler af Snoeks Dobbeltkabiner

En dobbelt kabine er den optimale og attraktive kombination til effektiv 
transport af både personer og last. 
For at sikre den ultimative pasform er hver Snoeks dobbeltkabine helt tilpasset 
basisbilens design. Strukturen og farven på anvendte materialer, såsom stoffer 
og indvendige dele, passer perfekt til dem, der bruges i dit køretøj.
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Kontakt os og få en detaljeret snak om 
autoindretning. Vi har idéer og erfaring 
til at yde dig en kvalificeret rådgivning
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OLIEFYR
Vi kan montere ekstra fyr for kabine og varerum 
fra 2 til 5 kw fra Webasto eller Eberspächer.

TAGBØJLER
Den effektive og fleksible til toppen.

VENTILATION
Vi kan tilbyde montering af effektive ventilationssystemer.

SURRINGSSKINNER
Vi kan montere surringsskinner på bagvæg eller sider i varerummet, så du kan fastgøre 
godset forsvarligt under transport og dermed skabe større sikkerhed.

INVERTER
Vi kan montere 400, 1000, 2000 og 3000 W inverter til alle former for 230 Volt forsyningsopgaver. 

IPAD HOLDER
Den gode løsning til fastgørelse af iPad i 
kabine og varerum.

PC HOLDER
Den ultimative løsning til større biler. Stærk justerbar søjle, der sikrer 
fastgørelse af enhver størrelse computer. Derved skabes sikkerhed ved 
al slags kørsel. 
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Alle priser er DKK ekskl. moms, montage og fragt. Priserne er gældende til 31.08.2017

INVERTER
Professionelle invertere med ren sinus til alle former for 230 Volt forsyningsopgaver.
Er blandt andet kendt for: 
• Stabilitet
• Kompakt design
• Ekstra overskud til opstartsstrømme
• Funktionelle udtag til USB samt ekstra remote
• Display med information om bl.a. batteri spænding, strøm m.m. 

Findes også i kombi invertere med indbygget lader og relæ.

ARB.LAMPE M/MAGNET LED 1500
12/24 Volt
Art.-Nr. FSD-WSCRC3B.50053   
LED Arbejdslampe 35 gr. med 8m spiralkabel,
Cigaretstik, kontakt og kraftig gummibelagt magnet.
Specifikationer:
CE godkendt, IP68,
1500 Lumens, 12/24 Volt.
Mål: Ø 87 mm
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Art.-Nr. MU-TS-3000 
Dim. 539 x 230 x 115
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Cargo - BEAR LOCK giver indbrudstyvekamp til stregen i varevognen!
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Forhandler information

Vi ser frem til at give dig og virksomheden 
mere information om en 

- Cargo protected by Bear Lock 
Mechanical Systems - løsning og tilbud.

BEAR LOCKgiver tyven kamptil stregen!
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Scan koden og se en video af indbruds-forsøget i varevognen.

SPECIALOPBYGNING
Vi opbygger varerum efter kundens ønske. Her ses muligheden for TV-in-
spektionsvogn m/kontor, laboratorierum og TV-rum.

BEARLOCK
Vi er forhandler af Bear Lock låsesystem, som giver tyven kamp til stregen i 
varevognen. Bear Lock låsesystem indeholder kraftige indvendige låsemeka-
nismer som sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til varerummet. Skilt-
ningen med det effektive indbyggede Bear Lock låsesystem, har stærk fore-
byggende virkning. Bear Lock Låsesystem er godkendt af relevante instanser 
i bilbranchen.

BAGVÆG
Vi kan montere filt på din bagvæg for bedre komfort og lydisolering i kabine.

KOMFORT BAGVÆG 
Vi kan montere komfort bagvæg i varebilen for bedre komfort, da det giver 5-10 
cm mere plads i kabine. Komfort bagvæg er støjdæmpende og med vindue for 
bedre overblik.
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LIFT
Vi kan montere lift i varebiler med enkel, hurtig og sikker betjening, hvor 
hyppige af- og pålæsninger er påkrævet specielt til bude, montører, vogn-
mænd, servicevirksomheder m.m.
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RAMPE
Folderampe er fastmonteret bag i bilen. Kan fås med højre og venstre sving for 
at være fleksibel mht. af- og pålæsning.

TRIN
Vi fremstiller og monterer trin til alle bilmodeller for at skabe komfortabel 
indstigning i varerum. Vi kan levere sidetrin, trin i bag og sidebars.
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LADOPBYGNING & LADRENOVERING
Vi har mange års erfaring med ladopbygning af lastbiler op til 10 tons i alle 
mærker. Vi opbygger lad efter kundens ønsker og behov mht. værktøjsskabe, 
kran, presenning, udstyr m.m.
Vi kan renovere dit lad med ny bund og sider efter behov. 
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Individuelle løsninger til individuelle behov.  
Om du er maler, installatør, VVS eller elektriker  

- Vi har den rigtige løsning til alle brancher
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Bilen er gennemført ned til mindste detalje, både når det gælder praktiske 
løsninger, men også materialevalg og den sidste finish. Alle kabler er 
skjulte, og der er taget højde for indbygning af alt udstyr.
Der er skabt et kontor på hjul, med den velfærd det kræver i dag, såsom 
køleskab, kaffemaskine, aircondition.

Johnny, JKL Teknik 

Jeg kan kun varmt anbefale Midtjyske Autoindretning til opbygning 
af biler. Jeg bruger dem, da de altid er fleksible og er gode til at lave 
individuelle løsninger, der passer til mine kunders behov.

Jan Nygaard Eriksen, Erhvervschef Volkswagen Silkeborg

Jeg er stolt over at have Midtjysk Autoindretning som primær leveran-
dør indenfor autobeklædning, autoindretning og andre specialopgaver. 
Intet er et problem, og alt bliver udført i topkvalitet, og til den aftalte tid. 
Jeg kan kun give Midtjysk Autoindretning, Kalle Smed og hele hans 
personale de varmeste anbefalinger.

Herning Chris Green, Salgskonsulent Mercedes Benz varebiler
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Salg
Kalle Smed  
M. 40 27 10 29  
autoindretning@mail.dk

Anders Søndergaard
M. 27 52 10 29  
anders@midtjysk-autoindretning.dk

Værksted
Charles Hundevad
M. 61 15 10 29
charles@midtjysk-autoindretning.dk

Bogholderi
Anette Rasmussen
M. 29 25 96 03
anette@midtjysk-autoindretning.dk


