
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 6.1
Dubbele cabine



MERGED 
PERFECTION

De ideale oplossing

Een Volkswagen Transporter 6.1 met een dubbele cabine van Snoeks is de ideale 
oplossing voor het veilig, comfortabel en efficiënt vervoeren van zowel personen als 
materialen. 

Ontwikkeld met Volkswagen

De dubbele cabines van Snoeks voor de Volkswagen Transporter 6.1 zijn in nauwe 
samenwerking met Volkswagen ontwikkeld. Hierdoor voldoen de Snoeks cabines niet 
alleen aan de Europeese eisen op het gebied van veiligheid, maar ook aan de kwaliteits- 
en veiligheidseisen van de fabrikant.

Merged Perfection

De dubbele cabine reeks is specifiek ontworpen voor de Volkswagen Transporter 6.1 en 
sluit daardoor naadloos aan op het voertuig en het design van de voorcabine. Dat is wat 
wij bedoelen met “Merged Perfection”.

Voor ieder type Transporter

Ongeacht welk type Transporter 6.1 u heeft, wij hebben een geschikte dubbele cabine 
in ons programma. Bovendien bieden wij drie verschillende uitvoeringen, zodat u zelf 
het gewenste uitrustingsniveau kunt kiezen.

DUBBELE CABINE
Volkswagen Transporter 6.1



1. Maximaal comfort

Een Transporter 6.1 met dubbele cabine 
biedt standaard comfort voor drie 
extra passagiers. De royale beenruimte 
in combinatie met een zithoek van 19 
graden zorgen voor een comfortabele 
zithouding. 

2. Enorme laadruimte

Dankzij het slimme ontwerp van 
de dubbele cabine is het verlies 
aan laadruimte minimaal. Door de 
laadruimte onder de bank kunt u 
eenvoudig lange objecten vervoeren.

3. Optimale veiligheid

Vanzelfsprekend voldoet de 
dubbele cabine aan de Europeese 
veiligheidseisen. Zo zijn alle zitplaatsen 
voorzien van 3-puntsgordels en 
functionele hoofdsteunen. 

UNIEKE VOORDELEN
Volkswagen Transporter 6.1 dubbele cabine

4. ISOFIX en Top Tether 

De buitenste zitplaatsen in de dubbele 
cabine zijn voorzien van ISOFIX en Top 
Theter voor optimale veiligheid van de 
kleinste passagiers. 

 5. Praktisch ingericht

Uw passagiers kunnen kleine materialen 
en handbagage eenvoudig kwijt in de 
handige opbergvakken in de bankring. 
Ook kunnen uw passagiers de telefoon 
of laptop opladen met behulp van de 
12V/USB aansluiting.
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1. Individuele zetels

Vanaf de Highline is uw dubbele cabine 
standaard voorzien van individuele 
zetels met twee armleuningen voor 
extra comfort. 

2. Uniek karakter

Drie unieke uitrustingsniveaus met 
iedere een uniek karakter, zo ontvangt 
u vanaf de Comfortline 2 LED- spots 
in de  Compax hemelbekleding die 
naadloos aansluit bij de hemel boven de 
voorcabine.

EXTRA MOGELIJKHEDEN
Volkswagen Transporter 6.1 dubbele cabine

3. Opbergvakken

De opbergvakken in de 
zijwandbekleding bieden plaats aan alles 
wat u onderweg binnen handbereik wilt 
hebben. Zo kunt u gemakkelijk uw beker 
of andere voorwerpen in de zijwand 
plaatsen.

 4. Geïntegreerde speakers

De twee geïntegreerde speakers in 
de bankring zorgen voor een betere 
geluidservaring in de dubbele cabine. 
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UITRUSTINGSNIVEAUS

Trendline

• Een comfortable driezitsbank
• Verstelbare en kantelbare hoofdsteunen
• 3-punts veiligheidsgordel op alle zitplaatsen
• ISOFIX en Top Tether op de buitenste zitplaatsen
• Opbergruimte in de bankring
• Doorlaadmogelijkheid onder de bank
• Slijtvaste vloer en instap bekleding
• Robuust afgewerkte zijpanelen (kunststof)
• Hemelbekleding (hdf)

Comfortline

extra t.o.v. Trendline:

• ComPax hemelbekleding met 2 LED-spots
• Luxe zijwandbekleding inclusief opbergvakken en een bekerhouder
• Luxe vloer met uitneembare tapijt 2e zitrij

Highline

extra t.o.v. Comfortline:

• Bankring voorzien van twee geintegreerde luidsprekers
• Drie individueel verstelbare zitplaatsen met twee armleuningen

Volkswagen Transporter 6.1 dubbele cabine

Opties

• Drie individuele zitplaatsen met twee klapzetels (opbergvak onder de 
zetels) bij de Comfort uitrusting

• Multifunctionele uitneembare middenconsole (alleen voor klapzetels of 
schuifzetels)

• Beschermingshoezen (alleen voor klapzetelsl of schuifzetels)
• Privacyglas
• Glasslook panelen



BASISVOERTUIG & MOGELIJKHEDEN

*    Gemeten t.o.v. midden van bestuurdersstoel in achterste positie.

Notitie: 
Dubbele cabine ombouw gewicht is 105 KG.
De Snoeks dubbele cabines zijn verkrijgbaar op alle gewichtsvarianten met uitzondering van 2,6t GVW.

L1 L2
TRENDLINE COMFORTLINE HIGHLINE TRENDLINE COMFORTLINE HIGHLINE

SCHUIFDEUR
Schuifdeur rechts o x x o o o
Schuifdeur links x x x x x x
Schuifdeur links en rechts x x x ∆ ∆ ∆

RAMEN
Ramen af fabriek o x x o o o
Schuiframen af fabriek o x x o o* o*
Geen ramen af fabriek  ∆ x x ∆ ∆ ∆

DAKHOOGTE
H1 o x x o o o
H1 met schuifdak x x x o** o** o**

o Beschikbaar
∆ Beschikbaar tegen meerprijs
x Niet beschikbaar

* Alleen mogelijk in de schuifdeur(en) 
** Nog niet beschikbaar

BANKSTOFFEN

A B C D E
L1 achterklep 665 200 430 240 1100
L1 achterdeuren 605 140 430 240 1100
L2 841 320 480 233 1225
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E
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1660 achterdeur
1600 achterklep

L2 L1
5304 4904

3000

463

19°

1605 achterdeur2344
1545 achterklep

1610 achterdeur
1540 achterklep

1786

1952

Double grid - 

Titaniumzwart

Bricks - 

Titaniumzwart

Robusta - 

Palladium

Mesh - 

Palladium
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