Carlife is dé inbouwspecialist op het gebied van car-electronics, car-hifi, navigatie, alarm, multimedia, track & trace,
ritregistratie, styling en accessoires. Als Quality Center, onderdeel van een landelijk netwerk, bieden wij ondernemers en
consumenten een ruim assortiment A-merken tegen scherpe prijzen. Met deskundig advies en vakkundige montage door
goed getraind personeel.

car electronics
Inbouw navigatie
Bij inbouw wordt het navigatiesysteem totaal geïntegreerd
in het dashboard. De originele radio wordt vervangen.
Kies daarom uit een van de systemen uit het uitgebreide
assortiment aan merken en typen.

Portable navigatie
Ook voor een portable navigatie bestaan verschillende
bevestigingsmogelijkheden voor op de voorruit of
gemonteerd op het dashboard, waarbij alle kabels en
eventuele antenne netjes worden weggewerkt.

Multimedia
Alles in één: radio, cd-speler, navigatie, maar ook dvd
en zelfs TV. Een scherm op het dashboard of uitgebreid
met schermen in de hoofdsteun of aan het plafond.
Onze winkel voorziet in een uitgebreide presentatie en
demonstratie waarmee u zich optimaal kunt oriënteren.

Ritregistratie
Voor het managen van het wagenpark of vanwege
fiscale redenen om privé gebruik te kunnen aantonen om
zodoende bijtelling te voorkomen.

Parkeersensoren
Afhankelijk van de toepassing in auto, vrachtauto, opleggercombinatie, caravan etc. zijn parkeersensoren
beschikbaar. Hiermee kunt u makkelijk inparkeren en
eventuele schade beperken.

Achteruitrij camera’s
Zichtsystemen (dode hoek, achteruitrijcamera’s, front- en
zijcamera’s) bieden veiligheid voor het voertuig, de chauffeur en de omgeving.
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car electronics
Car hifi
Vakkundige inbouw: Autoradio koppelen met een MP3
speler of iPod, stuurbediening, en de mogelijkheid om met
bluetooth te functioneren als carkit. Uiteraard bieden wij
ook een uitgebreid assortiment speakers en versterkers,
ter vervanging van het bestaande audiosysteem of om de
kwaliteit daarvan te upgraden.

Cruise-control
Cruise-control verhoogt het rijcomfort van uw auto aanzienlijk, voorkomt bekeuringen en bespaart u brandstof.

Stinger
Radardetectie, ritregistratie en traject controle: Stinger
is synoniem voor “de luxe van relaxed rijden” en in de
werkplaats verzorgen wij de perfecte inbouw van deze
superieure waarschuwings-elektronica.

Werk- en signaleringsverlichting
Markeerlichten, flitslampen, werk- en floodlichten, daksets
en zoeklichten zorgen ervoor dat de werkzaamheden
die met uw auto worden verricht, veilig en goed kunnen
worden uitgevoerd.

Blindering en anti-inbraak
Juist bij bedrijfswagens is het niet altijd gewenst dat
iedereen ziet welke gereedschappen in de auto aanwezig
zijn. Ook roosters ter beveiliging van uw eigendommen
kunnen worden aangebracht. Wij adviseren hierbij graag
om u de optimale combinatie te bieden.

CHIPTUNING
Meer vermogen en trekkracht dat is het resultaat van chiptuning. Chiptunen doe wij uitsluitend op maat, geen verborgen kastjes maar direct programmeren in de ecu van
de auto. Wij optimaliseren de boordcomputer waardoor
rendement van de auto wordt verbeterd dit resulteert in
het vlotter wegrijden en of inhalen. Dus meer rij plezier!

Tracking & Tracing
Voor een vast bedrag per maand kunt u via internet
uw voertuigen live volgen: 24 uur per dag, 7 dagen per
week. De gegevens worden ook geregistreerd, zodat u de
informatie achteraf ter beschikking heeft.
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beveiligingssystemen in de klassen 1 t/m 5. U beschermt
daarmee uw bezit: uw voertuig en de materialen die
daarin zijn opgeslagen.

car electronics
Keuring beveiliging
Wij voeren alle verplichte periodieke keuringen uit voor
alle klassen en typen auto beveiliging. Hiermee bent u
verzekerd van een goede werking en voldoet u aan uw
controle verplichting.

OVERIGEN
Laptophouders en Kluizen
Bij de mobiele werkplek hoort zeker ook een laptop. De
laptophouder maakt dat u deze veilig kunt gebruiken en
in de autokluis kunt u hem veilig opbergen.

Trekhaken
Als officieel Thule Brink dealer bieden wij een uitgebreid
assortiment trekhaken: vast, afneembaar en nieuw is de
wegdraaibare trekhaak.

Styling
Voor mensen die zich graag onderscheiden van de massa
en daarvoor ook gebruik maken van hun auto, is een
bezoek aan ons bedrijf een must. We denken graag mee
in de ongekende mogelijkheden die de grote auto styling
merken te bieden hebben.

Auto accessoires
Wij zijn het one-stop-shop adres op het gebied van
auto accessoires voor de autoliefhebber. Maar ook voor
praktische accessoires als ruitenwisserbladen, een nieuwe
pookknop, mattenset enz. enz.
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INBOUWSPECIALIST
WIE ZIJN WIJ?
Producten waar inbouwkennis voor nodig is, kunt
u het best kopen bij een specialist met kennis van
zaken.
Kom daarom eens langs bij Carlife. Als Quality Center
bieden wij u een ruim assortiment, deskundig advies,
scherpe prijzen én vakkundige montage. Want naast
een winkel waarin wij u graag informeren over de vele
mogelijkheden en de beste keuze, beschikken wij
tevens over een werkplaats met goed getraind personeel.
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