
PEUGEOT TRAVELLER
Separatiewand



MERGED 
PERFECTION

Veiligheid en comfort voor uw passagiers

De Peugeot Traveller met de separatiewand gebaseerd op de ComPax technologie 
is de ideale oplossing voor het combineren van zakelijke transportbehoeften van 
ondernemers gekoppeld aan het hoogwaardig vervoer van passagiers. Met de 
separatiewand creëert u een afgescheiden laadruimte en een plek van rust, comfort en 
veiligheid voor uw passagiers.

Zorgeloos genieten

De ComPax-separatiewand onderscheidt zich door een uitstekende constante
pasvorm met een bijzonder luxueuze uitstraling. Het gebruik van hoogwaardige
basismaterialen zorgt voor een sterk, licht en kwalitatief hoogstaand eindproduct.

COMPAX SEPARATIEWAND
Peugeot Traveller



COMPAX TECHNOLOGIE
De nieuwste ontwikkeling van Snoeks

De ComPax technologie combineert een geheel nieuwe productiemethodiek met 
het gebruik van nieuwe materialen en wordt toegepast in de scheidingswanden en 
hemelbekledingen van Snoeks. De naam ComPax is een samenvoeging gebaseerd op 
“Comfort” en “Impact”, product-aspecten die bij Snoeks voorop staan. 

Het resultaat:

De ComPax-separatiewand onderscheidt zich door een uitstekende constante
pasvorm met een bijzonder luxueuze uitstraling. Het gebruik van hoogwaardige
basismaterialen zorgt voor een sterk, licht en kwalitatief hoogstaand eindproduct.

• Comfort – passagiers ervaren meer rust door een verbeterde geluidsisolatie;
• Lichtgewicht – tot wel 50% lichter materiaal dan in traditionele oplossingen met een 

doeltreffend effect op het totaalgewicht, het laadvermogen en de CO2 uitstoot;
• Uitstraling – hoogwaardige beleving door luxueus afgewerkte producten;
• Veiligheid – extreem hoge impactbestendigheid ter bescherming van de passagiers 

tegen schuivende lading;
• Recyclebaarheid – producten gefabriceerd met de ComPax technologie zijn geschikt 

voor hergebruik;
• Duurzaamheid – materiaal is nauwelijks gevoelig voor UV veroudering.

De luxueuze uitstraling wordt gecombineerd met een sterk, licht en kwalitatief 
hoogstaande uitvoering van de separatiewand.



BASISVOERTUIG & AFMETINGEN

LAADRUIMTE A B
L3 1680 1300

*    Gemeten t.o.v. midden van bestuurdersstoel in achterste positie.
** Belgische fiscale dimensie op 200 mm hoogte.

Notitie: 
Separatiewand gewicht is 9KG
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FINANCIEEL VOORDELIG
Peugeot Traveller

Deze van de personenuitvoering afgeleide dubbele cabine maakt het mogelijk om de auto op grijs kenteken te registreren. Dit brengt enkele fiscale 
voordelen met zich mee: vrijstelling van de belasting op personenauto’s en motorfietsen (BPM) en een lagere motorrijtuigenbelasting, verzekering en veelal 
ook een lagere bijtelling. Daarnaast behoort de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot de mogelijkheden.

De Peugeot Traveller met de separatiewand gebaseerd op de ComPax technologie biedt u een veelzijdig model dat voldoet aan de fiscale eisen voor het
voeren van een grijs kenteken. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met uw Peugeot dealer.
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