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NÉT NIET DE 
LICHTSTE…





5  
JAAR 
GARANTIE

Toegegeven. 
We zijn misschien nét niet de lichtste. 

Nét niet altijd de goedkoopste. 
Of jongste. Of meest bekende. 
Wat we dan wel zijn? Wij zijn leverancier van de beste bak. 

Van open laadbak of meubelbak tot mobiel kantoor, al dan niet 
uitgevoerd met laad- en lossystemen (zoals een hydraulische 

laadklep of autolaadkraan) of een koel/vries installatie. 
Bij BesteBak.nl bouwen we exact de bak die u voor ogen hebt. 

En dat doen we volgens de strengste kwaliteitsnormen. Tot op 
de millimeter nauwkeurig en gebruikmakend van hoogwaardige, 

slijtvaste en duurzame materialen. 

We stellen zelf zoveel vertrouwen in onze bakken, dat we u 
niet minder dan vijf jaar garantie bieden op álle bakken uit onze 

productlijn. 

En dat is toch nét even wat meer garantie dan gebruikelijk in de 

bakkenmarkt.
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“Wij kozen voor de BesteBak Light. Of het de 

allerlichtste bak op de markt is, weet ik niet. 
Maar met de nieuwe wanden en aluminium 

anti-slip vloer is deze bak dik 60 kg lichter 

dan de oude. Met deze BesteBak, waarop 

ook nog eens 5 jaar garantie wordt gegeven, 

zijn wij in elk geval zwaar tevreden!”
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HEEL HOLLAND 
BAKT

BESTEBAK.NL
STANDAARD

ONZE 
BESTVERKOCHTE 

BAKKEN 

· Rechttoe-rechtaan 
· Hoog laadvermogen 
· Op maat gemaakt 
· Lat om lat interieur 
· Onverslijtbaar en supermooi 
· Past op elk chassis 
· Altijd volledig in kleur gespoten 
· 5 jaar garantie
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GARANTIE
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LIGHT 
· Zeer snelle levering

· Superlicht en toch robuust

· Op maat gemaakt

· Interieur glad afgewerkt

· Onverslijtbaar en supermooi

· Past op elk chassis

· Altijd volledig in kleur gespoten

· 5 jaar garantie  

BESTEBAK.NL 

OPEN 
· Sterk en robuust

· Gebruiksgemak

· Op maat gemaakt

· Lage vloerhoogte

· Voor alle soorten lading

· Gegalvaniseerd of gepoedercoat

· 5 jaar garantie

BesteBak.nl



EEN CHASSIS-
LEVEN LANG 
PLEZIER VAN UW 

BESTEBAK.NL 

KIPPER 
· Volledig op maat

· Lage vloerhoogte

· Lange levensduur

· Een- of driezijdige kippend

· Gegalvaniseerd of poedercoat

· 5 jaar garantie  

BESTEBAK.NL 

COOL 
· Onverslijtbaar

· Laag eigen gewicht

· Zowel in kleine als grote uitvoering

· No-nonsense koelcarrosserie

· Eventueel geleverd met certificaten

· 5 jaar garantie



BAKTOTAAL 
OPLOSSINGEN 

VOOR ELKE 
TRANSPORTWENS

BESTEBAK.NL 

XL 
· Onverslijtbaar

· Geschikt voor vele soorten ladingen

· Op maat gemaakt

· Sterk, functioneel en veilig

· Uitgevoerd in plywood, aluminium of


schuifzeilen

· Altijd in kleur gespoten

· 5 jaar garantie  

BESTEBAK.NL

SPECIALS 
· Specifieke oplossingen

· Functioneel en doordachte details

· Op maat gemaakt

· BesteBak denkt met u mee over de


meest optimale maatoplossing

· 5 jaar garantie
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“Bij ons viel de keuze op de 

BesteBak XL Aluminium. Dat 

is een lichte, sterke en 

duurzame bak. Licht dankzij 

de aluminium carrosserie. 

Sterk dankzij een beproefde 

constructie.

En duurzaam omdat 

BesteBak uitsluitend 

gerecycled aluminium 
gebruikt.




NÉT NIET DE 
GOEDKOOPSTE…
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... DIE HET VERSCHIL MAKEN TUSSEN 
‘ZOMAAR EEN BAK’ EN EEN BESTEBAK



NÉT NIET DE ENIGE  
PRODUCENT VAN 
LAADBAKKEN



“Er zijn meer laadbakken producenten 

op de markt. Maar wij kozen bewust 

voor BesteBak.nl. Niet alleen omdat 

ze ons hebben overtuigd dat hun 
bakken beter, duurzamer en 

robuuster zijn gemaakt. Maar ook 

omdat ze dat waarmaken door 

standaard 5 jaar garantie te bieden. 

Dat is precies het aantal jaar dat we 

gemiddeld met onze wagens rijden. 

Alleen bij BesteBak ben ik een 

carrosserie-leven lang verzekerd van 

een betrouwbare bak.”
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WIJ ZIJN 
KARHOF / 
BESTEBAK.NL 
Samen met u ontwikkelen we het concept van uw 

volgende bedrijfs- of vrachtwagen. We gaan pas 

bouwen als het ontwerp voor de volle 100% aan uw 

wensen voldoet. 
Onze mogelijkheden zijn onbegrensd omdat we alle 

kennis, techniek, materialen en vakmensen in 

eigen huis hebben. Wij leveren voor u de meest 

uiteenlopende carrosserieën. Alles op maat voor u 

gebouwd in licht aluminium, strak plywood, 

(schuif-)zeilen of geïsoleerd polyester. 
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REPARATIE EN 
SCHADEHERSTEL 

Stilstand. Dat wil natuurlijk niemand. Onze zeer klantgerichte 

serviceverlening is er volledig op ingericht uw laadbak met 

schade of mankementen razendsnel de weg op te helpen. Of 
het nu gaat om de vervanging van een enkele scharnier of 

het herstel van forse schade, wij maken het in orde.


Als een van de weinige bedrijfswagenherstellers repareren 

onze experts zowel schades aan laadbakken als aan 

cabines. Allemaal op 1 adres, dat is wel zo handig.


Ook bij reparaties en schadeherstel hanteren we 

strenge ISO- kwaliteitsnormen.


BesteBak.nl



SPUITWERK 

Eersteklas spuitwerk. Niet alleen belangrijk omdat het oog ook wat 

wil. Maar bovenal voor de optimale conservering (en daarmee het 

behoud) van uw laadbak. Uw nieuwe laadbak spuiten we volledig 
in uw huiskleur. En wijzigt uw huisstijl, dan spuiten we de 

bestaande laadbakken keurig over.


Wilt u ook de carrosserie in de lijn van uw huisstijl brengen? Dan zijn 

onze folietoepassingen een uitstekende oplossing. Informeer 

vrijblijvend naar de mogelijkheden.


Gesloten laadbakken spuiten we in een kleur die exact matcht 

met de cabine. Onze open laadbakken voorzien we van een 

topconservering (poedercoaten of galvaniseren). Hierdoor blijft 

uw bak optimaal beschermd tegen intensief gebruik en 

weersomstandigheden.


Of het nu gaat om spuitwerk voor één carrosserie of de 

rebranding van een compleet wagenpark, de spuitspecialisten 

van Karhof/BesteBak staan er persoonlijk garant voor dat u 

verzekerd bent van de allerbeste
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CONTROLE & ONDERHOUD 

Goed onderhoud is het behoud van uw laadbak. Geef het 

onderhoud van uw laadbak in handen van onze specialisten en 

de kans is erg groot dat uw BesteBak langer meegaat dan het 
chassis. Zo haalt u maximaal rendement uit uw investering.


Voor controle en onderhoud aan uw laadklep, maken wij gebruik 
van het RAI carrosserieNL LPK-keurmerk. Dit betekent dat uw 

laadklep jaarlijks wordt gekeurd door gecertificeerde keurmeesters 

volgens de eisen van RAI carrosserieNL.


Door periodieke controle van de constructie, chassis-

bevestiging en de eventueel aanwezige hydrauliek bent u 

problemen voor. En bespaart u  zich de kosten van reparatie.






