
Czysto.
Bezpieczeństwo.
Futureproof.

Również w tych trudnych czasach możesz na nas liczyć. Zapewniamy rozwiązania pozwalające zoptymali-
zować wydajność floty Van Hool: czyste powietrze, niezbędny dystans społeczny i higieniczne środowisko. 
Pozwala to na szybkie wznowienie działalności w odpowiedzialny sposób, z zachowaniem bezpieczeństwa 
kierowcy i pasażerów.

Jak zapewne oczekujesz, nasze rozwiązania w ramach programu Futureproof są zgodne ze standarda-
mi bezpieczeństwa, zaprojektowane ergonomicznie, wytworzone z najlepszych materiałów i łatwe w 
montażu bez trwałych uszkodzeń pojazdu. Nasi doświadczeni technicy mogą w razie potrzeby pomóc 
w montażu.

Zgodność
z regulaminami ONZ nr:
• R43 - oszklenie bezpieczne
• R46 - widzenie pośrednie
• R80 - absorpcja energii
• R107 - konstrukcja wnętrza
• R118 - palność materiałów

bezpieczeństwo ergonomia wysoka jakość prostota

Program dla autokarów
• Separatory dla pasażerów
• Separatory dla kierowcy
• Dozowniki
• Taśma nad fotelami
• Kontrola bezpieczeństwa 
 przeciwwirusoweg
•  Oczyszczacz powietrza Sanz clima
• Optymalizacja oprogramowania 
 klimatyzacji
• Czyszczenie lub wymiana filtrów 
 powietrza
• Ozonowy oczyszczacz powietrza 
 Hispacold ECO3
• Zestawy filtrów do klimatyzacji
• Pakiet klimatyzacji

Program dla autobusów
• Separator dla kierowcy
• Dozowniki
• Optymalizacja oprogramowania 
 klimatyzacji
• Zestawy filtrów do klimatyzacji
• Pakiet klimatyzacji



Kontrola bezpieczeń-
stwa przeciwwirusowe-
go
• Dezynfekcja klimatyzacji.
• Sprawdzenie akumulatora.
• Kontrola poziomu płynów.
• Kontrola opon.
• Oględziny podwozia.
• Test hamulców.
• Jazda testowa.

Separatory dla kierowcy
• Łatwy montaż.
• Brak trwałych uszkodzeń dzięki istniejącym 

mocowaniom.
• Łatwe czyszczenie.
• Możliwość wymiany plastikowej klapki.
•  Zestaw do montażu własnego lub przez Van 

Hool.

Dozowniki
Dozowniki z alkoholem w pojeździe 
zapewniają optymalną higienę rąk.

Program dla autokarów
Separatory dla 
pasażerów
• Elastyczne ustawienie.
• 2 śruby, bez trwałych uszkodzeń.
• Możliwość indywidualnej regulacji kąta 

nachylenia.
• Łatwe czyszczenie.
• Łatwa wymiana plastikowej klapki.
• Bez wpływu na homologację fotela.
• Zestaw do montażu własnego lub przez 

Van Hool.

Taśma nad fotelami
Szybkie w montażu taśmy ograniczające 
liczbę miejsc i zapewniające utrzymanie 
niezbędnego dystansu fizycznego między 
pasażerami.



Oczyszczacz powietrza Sanz clima łączy 
różne techniki oczyszczania powietrza z za-
nieczyszczeń, a także bakterii i wirusów.

NEW

Ozonowy oczyszczacz 
powietrza Hispacold
ECO3

Pakiet klimatyzacji
• Czyszczenie i wymiana filtrów powietrza 

klimatyzacji. 
• Kontrola systemu klimatyzacji.
• Czyszczenie (dezynfekcja) parowników/

skraplaczy.
• Optymalizacja świeżego powietrza w kli-

matyzacji.

Czyszczenie lub wymia-
na filtrów powietrza
Aby zapewnić optymalne działanie systemu 
klimatyzacji, wskazana jest wymiana lub 
czyszczenie filtrów powietrza.

Optymalizacja 
oprogramowania HVAC
Dzięki optymalizacji oprogramowania HVAC 
(ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja) za-
nieczyszczone powietrze jest stale odpro-
wadzane, a w jego miejsce doprowadzane 
jest świeże powietrze z zewnątrz. Pozwala 
to zminimalizować rozprzestrzenianie się 
wirusów przez systemy klimatyzacji i luki 
bagażowe, zapewniając zdrowszą podróż 
pasażerom.

Zestawy filtrów do 
klimatyzacji

C l e a n  A i r  P u r i f y i n g  Sy s t e m 



Separator dla kierowcy
Ekran z pleksiglasu chroni zarówno kie-
rowcę, jak i pasażerów. Półeczka płatnicza 
pozostaje bezpiecznie dostępna.

Program dla autobusów

Optymalizacja 
oprogramowania HVAC
Dzięki optymalizacji oprogramowania HVAC 
(ogrzewanie/wentylacja/klimatyzacja) za-
nieczyszczone powietrze jest stale odpro-
wadzane, a w jego miejsce doprowadzane 
jest świeże powietrze z zewnątrz. Pozwala 
to zminimalizować rozprzestrzenianie się 
wirusów przez systemy klimatyzacji i luki 
bagażowe, zapewniając zdrowszą podróż 
pasażerom.

Pakiet klimatyzacji
• Czyszczenie i wymiana filtrów powietrza 

klimatyzacji. 
• Kontrola systemu klimatyzacji.
• Czyszczenie (dezynfekcja) parowników/skra-

placzy.
• Optymalizacja świeżego powietrza w klimaty-

zacji.

Zestawy filtrów do 
klimatyzacji

Dozowniki
Dozowniki z alkoholem w pojeździe zapew-
niają optymalną higienę rąk.



elegancja i wydajność w transporcie.
Bernard Van Hoolstraat 58 • 2500 Lier (Koningshooikt) • Belgia         +32 3 420 20 20              sales.bc@vanhool.com            www.vanhool.com

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się
ze swoim najbliższym partnerem serwisowym lub:
Van Hool Bus & Coach
Dział Obsługi Klienta
 +32 (0)3 420 28 35
 aftersalesbc@vanhool.com

Ty i Van Hool. 
Dzięki połączeniu naszego doświadczenia, pomysłów i wiedzy oferujemy eleganckie, skuteczne i trwałe 
środki ochrony przed koronawirusem. Ponieważ Van Hool to więcej niż tylko dostawca: jesteśmy Twoim 
partnerem w transporcie. Stoimy po Twojej stronie w tych trudnych czasach. Razem budujemy przyszłość. 
Droga jest przed nami!

Futureproof.


