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RTS is flexibel in haar productaanbod; we 
leveren de carrosseriebouwer componenten 
om opbouwsystemen te produceren, 
desgewenst kan ook op aanvraag 
samengesteld worden geleverd, 
bijvoorbeeld wanneer onze klant hiervoor 
zelf geen productiecapaciteit beschikbaar 
heeft. Dit maakt RTS een unieke partner.

RTS richt zich met opbouwsystemen en 
componenten als aluminium profielsystemen, 
panelen en accessoires, op de Nederlandse en 
Belgische carrosserie- & trailerbouw.

Met sterke merken en trouwe partners 
hebben wij ons marktaandeel als adviserende 
partner van de carrosserie- & trailerbouw de 
afgelopen jaren sterk uitgebouwd. 

OVER RTS

RTS ANTISPRAY SPATLAP

ANTISPRAY SPATLAP
TÜV goedgekeurd volgens EU norm: E1*91/226*00*0001

Vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleen kunststof; 

Verkrijgbaar in een op maat te snijden standaard 
maat (700 x 1.030 mm);

Voorzien van handige snijlijnen;

Geschikt voor iedere spatschermmaat;

Concurrerende prijs.
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ACCESSOIRES & 
COMPONENTEN

BEKIJK HET PRODUCT IN 
DE ONLINE CATALOGUS

Neem contact op met uw RTS 
contactpersoon voor meer

 informatie of om een bestelling 
te plaatsen.

https://www.rts.nl/product-categorie/accessoires-componenten/carrosseriedelen/spatlappen-anti-spray/
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The figures given in this data sheet may be altared without prior no�ce;
the wri�en technical data are with a tollerance of +/- 5%

The splashguard customiza�on will be realized using the paint shown in
the present drawing. The final colour customiza�on and brightness could
differ from the original tonali�es on the basis of the background, of the
method of produc�on and on the basis of the different used pigments.
A.m. Changeability cannot be considered as a product defect and
therefore any retourn of goods could be for that reason admi�ed.
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