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DEURSYSTEMEN ALUMINIUM PROFIELEN ACCESSOIRES & COMPONENTENPANELEN



OVER RTS

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. 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.

De CRUISERS opbouwsystemen worden m.n. via RTS-dealers verkocht. 
De gesloten opbouwen binnen dit programma worden van het 3.5 t/m 
18 ton GVW segment ingezet en zijn beschikbaar met geïsoleerde, 
kunststof- en aluminium snaplock wandinvulling. Onder het 3.5 ton 
segment vallen schuifzeilopbouwen, schuifzeilsliders, home-
delivery, farma-gecertificeerde, lagevloerchassis, volledig geïsoleerde 
en glasresteel opbouwen. Met het CRUISERS merk biedt RTS het 
breedste programma opbouwsystemen aan de carrosseriebouw.

Met KARDEL schuifzeilopbouwen is RTS al vele jaren marktleider in de 
Benelux. Sinds het faillissement van Tasko-Kardel in 2007 behoort dit 
sterke merk tot RTS. De M-Concept schuifzeilkits worden als bouw-
pakket en als compleet opgebouwd geleverd. Voor uitzonderlijke 
ladingen is het LPS systeem met meelopend kopschot en achterportaal 
geschikt. Distributeurs met veel losadressen zijn zeer te spreken over 
de Kardel Slider, dit systeem is snel te openen en te sluiten omdat het 
zeil boven en onder in een aluminium rail schuift en geen gespen 
worden gebruikt.

RTS is importeur van het Spaanse merk ISONORT koelopbouwen.
Met deze partner heeft RTS binnen enkele jaren via een sterk 
dealernetwerk een groot marktaandeel opgebouwd.

Sinds eind jaren 80 is RTS importeur van POLYFONT panelen voor 
zijwanden, vloeren en daken voor vrachtwagenopbouwen.

RTS behoort tot Transeo, een groep bedrijven waarvan o.a. 
zusterbedrijven FIT Frankrijk (roldeuren), BoyriTEC Duitsland en iTbc 
China deel uitmaken. De merken CRUISERS en KARDEL worden in eigen 
beheer op Nederlandse bodem geproduceerd. Componenten worden 
vanuit het magazijn te Putten geleverd, panelen af fabriek. Voor 
verkoop aan de aftermarket werkt RTS samen met distributeurs.
 
GESCHIEDENIS

Begin jaren 70 begonnen we op eigen kracht als aluminium 
leverancier voor de transportsector. Later ontwierpen we onder de 
nog vaak gehoorde naam Reynolds Transport Systemen ook deuren en 
complete opbouwsystemen. In 2002 werd ons bedrijf onderdeel van een 
Frans familiebedrijf, waardoor het assortiment sterk werd uitgebreid. 
De naam RTS (Road Transport Systems) werd in 2015 met een knipoog 
naar de oorspronkelijke naam gekozen.



OPBOUWSYSTEMEN & HALFFABRIKATEN

RTS is met het programma KARDEL schuifzeilopbouwen al vele jaren marktleider in de 
Benelux. Voor iedere specifieke transportbehoefte kan een schuifzeilopbouw worden 
geadviseerd. De oer-Hollandse KARDEL systemen zijn in de loop der jaren steeds verder 
doorontwikkeld. Klantwensen zoals sneller laden & lossen, meer laadvermogen, hoger 
beladen en makkelijker schuiven hebben geleid tot optimale oplossingen voor de 
transporteur.

ISONORT wordt gekenmerkt door lichtgewicht systemen met een groot laadvermogen. 
De opbouwsystemen zijn volledig gecertificeerd. Het complete assortiment koel- en 
vriesopbouwen is naast de standaard maten ook leverbaar op maat. De opbouwen van 
ISONORT zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen die in overleg met de dealer kunnen 
worden bepaald.
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FABRIEKSGARANTIE



Het CRUISER-programma is in de jaren negentig ontstaan met de CityCruiser voor het 
3.5- tot 5-ton segment. Daarna is deze aangevuld met de RegioCruiser voor het 12-ton 
segment en en de GlobalCruiser voor het 18-ton segment. De Farma Cruiser is tevens 
onderdeel van het CRUISER-programma. Dit is de lichtste en zuinigste Farma 
gecertificeerde opbouw, die voldoet aan alle GDP-eisen gesteld door de EU. De Home 
Delivery Cruiser is laatste ontwikkeling binnen het CRUISER-programma. 
Alle Cruisers worden in Nederland via een dealernetwerk verkocht.

BEKIJK ONZE CATALOGUS OOK ONLINE: rts.nl/catalogus/

RTS is Nederlands importeur van JPM open laadbakken 
en kippers. JPM is Europa’s grootste producent van open 
laadbakken in het 3.5 tot 5 ton segment. De fabriek in 
Frankrijk produceert tevens kippers die achterwaarts en 
3-zijdig kippen, deze zijn in volledig aluminium, staal of 
een combinatie van beiden leverbaar. In klantspecifieke 
oplossingen onderscheidt JPM zich samen met RTS in de 
Nederlandse carrosseriemarkt. Het JPM programma wordt 
met name voor groenvoorziening en stadsreiniging ingezet.



PANELEN

DEUREN

ALUMINIUM PROFIELSYSTEMEN

ACCESSOIRES & COMPONENTEN

De aluminium profielsystemen van RTS vormen letterlijk de basis van ons bestaan. Voor alle type 
carrosserieën leveren wij uit ruime voorraad standaard profielsystemen. Tevens denken we mee 
wanneer het gaat om een ontwerp voor een klantspecifieke oplossing. 

RTS levert opbouwcomponenten, chassisdelen, hang- en sluitwerk en de meest gangbare 
accessoires voor carrosserieën. Deze worden uit eigen voorraad geleverd.

RTS is distributeur van POLYFONT composiet panelen. Deze panelen worden gebruikt voor de 
wanden en kopschotten van opbouwen en trailers. Wand-, dak-, vloer- en deurpanelen zijn in 
diverse composities leverbaar. Door middel van een tekening stelt RTS het juiste paneel voor 
uw klantspecifieke toepassing samen. Aarzel dan ook niet ons verkoopteam om adcies te vragen.

RTS is al ruim twintig jaar marktleider met deursystemen voor de carrosseriebouwer. 
Alle type deursystemen kunnen door RTS klantspecifiek worden ontworpen en geleverd.
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