
Predelave lahkih 
gospodarskih vozil Renault
Rešitve po vaši meri
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Vaše gospodarsko vozilo prilagodite in predelajte po svojih potrebah in željah.

renault.siRenault priporoča  



Podelili smo jim Renault certifi kat, ki za kupce predstavlja naslednje prednosti:  

• Kakovost opravljene predelave po Renault standardih

• Varnost predelanega vozila po Renault standardih

• Strokovno svetovanje 

• Priprava ponudbe za nakup vozila s predelavo v enem dnevu

• Vse na enem mestu (nakup, svetovanje, fi nanciranje in ostalo)

• Garancija na predelavo vsaj 2 leti (za certifi cirane sklope predelav)

• Vključitev stroška predelave v fi nanciranje

• Brezplačen prevoz vozila do predelovalca in nazaj

Kdo lahko bolje kot Renault 
predela vaše vozilo Renault? 

TRAFICKANGOO MASTER MASTER

K sodelovanju smo povabili 

tiste izkušene predelovalce 

vozil najvišje kakovosti in 

inovativnosti, ki opravljajo 

predelave, ustrezne 

tehničnim in zakonskim 

predpisom, ter so skladne s 

standardi Renault. 

VAROVANJE
 IN ZDRAVJE PREVOZ OSEB PREVOZ  TOVORA

GRADBENIŠTVO IN 
VZDRŽEVANJE

Pomoč pri vožnji za 
voznike z zmanjšano 

mobilnostjo 
(invalidi)

Bus, taksi

Avtošole

Policijska in  vojaška  
vozila

Reševalna in  
ambulantna  vozila

Pogrebna vozila

Paketi in palete:
kombi, trda 
nadgradnja, 
ponjava, ipd

Prevoz hrane:
hladilni sistemi

Prevoz živali

Avtovleka

Prekucnik, mali 
keson, ipd

Potujoče 
delavnice,

Prevoz oseb in 
tovora (M1 v N1)



Policijska
vozila

Gasilci
Prevoz oseb 

BUS

Zmanjšana 
mobilnost 

Invalidi

Paketi / 
palete ,trda 
nadgradnja, 

ponjava

Hrana / 
Hladilniki

Živali
Prekucniki, 
mali keson

Delavnice
Osebe in 

tovor 
(M1 v N1)

Seznam predelovalcev po predelavah



PREDELOVALCI

POLICIJSKA VOZILA GASILSKA VOZILA



Poklici in dejavnosti, kjer 

je osnovna dejavnost 

varovanje oseb ali zdravje  

oseb, zahtevajo upoštevanje 

posebnih standardov 

kakovosti pri predelavi, kjer  

je potrebno poleg Renault 

standardov upoštevati 

še dodatne zakonske 

posebnosti in določila.

VAROVANJE 
IN ZDRAVJE

PREDELAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL RENAULT



PREDELOVALCI



Posamezne dejavnosti imajo 

posebne zahteve pri predelavi 

vozil  za prevoz oseb, katerim 

se naši strokovnjaki posvetijo 

in jih izpolnijo. Zelo osebne 

so predelave za voznike z 

omejeno mobilnostjo, zato so 

predelave na tem področju še 

toliko bolj individualne.

PREVOZ 
OSEB

PREDELAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL RENAULT 



PREDELOVALCI

HLADILNIKI ŠASIJA ŽIVALI



Najbolj obširen in razširjen 

sklop predelav zajemajo 

vozila za prevoz tovora, ki 

vključujejo prevoz paketov, 

palet, razsutega tovora, hrane 

in živali ter tudi avtovleke. 

Predelave za prevoz tovora 

se lahko opravljajo na manjših 

vozilih in vse do največjih 

lahkih gospodarskih vozil.

PREVOZ 
TOVORA

PREDELAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL RENAULT



PREDELOVALCI

DELAVNICE M1 V N1 ŠASIJE



V gradbeništvu in 

dejavnostih za vzdrževanje, 

so zahteve po predelavah  

v večji meri standardne in 

tipske. Kljub temu se pri vsaki 

predelavi  posvetimo željam 

in zahtevam kupca, da se 

približamo potrebam, ki jih  

ima vaša dejavnost.

GRADBENIŠTVO 
IN 
VZDRŽEVANJE

PREDELAVA LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL RENAULT



Seznam predelovalcev 
vozil Renault

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov 

pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifi  kacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščeni Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem 

možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije 

se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse 

pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano. 

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Januar 2019.

3 DIM d.o.o.  Zaloška cesta 200, 1000 Ljubljana / tel: 01 527 30 33 / info@3dim.si, www.3dim.eu

AS Domžale d.o.o.  Ljubljanska cesta 1, 1230 Domžale / tel: 01 721 15 10 / info@as-nadgradnje.si, www.as-nadgradnje.si

Avto nad Mb d.o.o.  Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor / tel: 040 856 418 / avto.nad@siol.net, www.avtonad.si

Beja d.o.o.  Zavrh pod Šmarno goro 14a, 1211 Ljubljana-Šmartno / tel: 01 362 57 77 / info@beja.si, www.beja.si

Mbb d.o.o.  Gorenjska cesta 20d, 1234 Mengeš / tel: 01 723 01 20 / info@mbb.si, www.mbb.si

Rinz ROS d.o.o.  Cesta dveh cesarjev 393, 1000 Ljubljana / tel: 041 482 489 / info@rinz.si, www.rinz.si

Sortimosi d.o.o.  Gerbičeva 57, 1000 Ljubljana / tel: 01 2 808 808 / sortimo@sortimo.si, www.sortimo.si

Suma projekt d.o.o.  Moste 80f, 1218 Komenda / tel: 01 834 32 80 / info@suma-projekt.si, www.suma-projekt.si

Vrba d.o.o.  Struževo 4, 4000 Kranj / tel: 04 531 77 60 / info@vrba.si, www.vrba.si


