Schadeherstel is vakwerk
Dat geldt ook voor de levering van carrosserie- en verlichtingsdelen.
Het vergt ervaring en deskundigheid. Hamu levert een ruim aanbod kwaliteitsdelen voor zowel Europese als Aziatische
toepassingen. Het leveringsprogramma omvat bijna 12.000 onderdelen zoals motorkappen, voor- en achterschermen,
frontdelen, koplampen, knipperlichten, achterlichten, grillen, bumpers, spiegels en reparatieplaatwerk van topkwaliteit.

Qmatch Plaatwerk
Schadeherstel is vakwerk. Het vergt ervaring en deskundigheid met gebruik van
eersteklas onder- delen. Zoals die van QMatch. Bij schade- herstelbedrijven en
autobedrijven waar Herstellen met een hoofdletter wordt geschreven, wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van plaatwerk van topkwaliteit. De reden hiervoor is simpel. Eersteklas materiaal met een
uitstekende pasvorm levert tijdwinst op en resulteert in een strak eindresultaat. Uitkomst: een zeer tevreden klant. QMatch
levert uitsluitend plaatwerk van topkwaliteit. Plaatwerk dat op alle punten gelijkwaardig is aan het origineel. En gecertificeerd is
door belangrijke keuringsinstanties, zodat u er op kunt vertrouwen dat u werkt met een topproduct dat aan eerste
montagespecificaties voldoet. Bijzonder extraatje: QMatch-plaatwerk is voorzien van een zeer aantrekkelijk prijskaartje.
Pasvorm
Uitstekende pasvorm is het fundament van QMatch-plaatwerk. Maar het gaat niet alleen om de juiste passing. QMatch stelt ook
hoge eisen aan de materiaalkeuze. In toenemende mate gebruiken autofabrikanten speciale staalsoorten. Materiaal met een
variabele dikte, staal met hoge treksterkte, aluminium. In moderne auto’s is van alles te vinden. Zelfs combinaties van
verschillende soorten staal zijn geen uitzondering. Dit maakt het richten en repareren er niet eenvoudiger op en onderstreept
het belang om bij een herstelling opnieuw kwaliteitsdelen te gebruiken. Plaatwerk dat volstrekt gelijkwaardig is aan het
origineel. Plaatwerk dat uitvoerig is gecontroleerd en getest. Plaatwerk zoals dat van QMatch.
Certificering
QMatch-plaatwerk en -bumperdelen zijn voorzien van een onafhankelijk kwaliteitscertificaat dat is afgegeven door
TÜV, Centro Zaragossa of Thatcham. Dit betekent dat onder meer het materiaal van de onderdelen is gecontroleerd
op alle OE-specificaties en op pasvorm. Alleen delen die gelijkwaardig zijn aan OE krijgen een certificaat. QMatchdelen zijn daarmee officieel kwalitatief gelijkwaardig aan originele delen en voldoen daarmee volledig aan de eisen
zoals die zijn voorgeschreven door de autofabrikanten. Dit garandeert een professioneel schadeherstel.
Prijs
Naast uitstekende pasvorm, buitengewone materiaalkwaliteit en officiële certificeringen kent QMatch nog een belangrijk
pluspunt: een zeer goede prijs. Dankzij de aantrekkelijke prijsstelling van QMatchdelen zijn deze ook zeer geschikt voor oudere
auto’s of schades die door de klant zelf betaald moeten worden.
Meer pluspunten
QMatch-plaatwerk is beschikbaar voor alle populaire automodellen. Zowel personenauto’s
als bedrijfswagens. Bovendien is al het plaatwerk razendsnel beschikbaar.
Voor 17.00 uur besteld betekend meestal de volgende dag voor 12.00 uur, door onze routedienst bij u afgeleverd.

VALEO
Valeo neemt op het gebied van verlichtingsdelen een sleutelpositie in bij de eerste montage. Hierdoor beschikt het bedrijf over
een zeer breed productprogramma.
Valeo biedt bijvoorbeeld een internationaal productassortiment met ruim 1.100 koplampreferenties. De productlijnen van Valeo
worden zeer frequent aangevuld met nieuwe referenties. Valeo garandeert dat de producten voor nieuwe auto’s en de
technologieën die voor de eerste montage gebruikt worden snel beschikbaar komen voor de vervangingsmarkt.

Belangrijke pluspunten van Valeo: - premium-kwaliteitsproducten, 100% identiek aan eerste montage - hoge marktdekking:
bijna de helft van de auto’s wordt bij eerste montage voorzien van Valeo-lampen of projectoren - de nieuwste technologieën
ook direct beschikbaar in de vervangingsmarkt

MARELLI
Marrelli behoort tot de topleveranciers op het gebied van koplampen, achterlichten, mistlampen en knipperlichten. Het
programma omvat vele nieuwe interessante referenties.
Het totale assortiment verlichtingsdelen wordt continue geüpdatet. Naast een zeer omvangrijk programma voor Europese
auto's, produceert Magneti Marelli (MM) ook voor Aziatische automodellen. MM vervult daarbij een voortrekkersrol: de eerste
full-led koplamp (Audi R8) werd ontwikkeld en geproduceerd door MM.
De laatste technieken, led, neon, ACS (Advanced Calculated Surface) en adaptieve verlichting worden steeds vaker gebruikt in de
productie bij MM.

HELLA
Al sinds 1899 is Hella toonaangevend op het gebied van autoverlichting. De gehele ontwikkeling van de carbidlantaarn uit de
begintijd tot de intelligente koplampsystemen van nu is mede door Hella geïnitieerd.
Hella biedt een ijzersterk verlichtingsprogramma met een prima marktdekking. Als een van de marktleiders op het gebied van
xenonkoplampen in Europa en moderne technologieën zoals Varilis (statisch en dynamisch bochtenlicht), led’s en lichtgeleiding
doet Hella van zich spreken. De innovatieve kracht van de leverancier wordt door de automobielindustrie wereldwijd op waarde
geschat.

ZKW
De Oostenrijkse toeleverancier van autoverlichting ZKW levert onder de naam Zizala ZKW-verlichtingsdelen in de
vervangingsmarkt. Het eigen merk is voorbehouden aan originele onderdelen, ZKW levert aan diverse autofabrikanten.
Vandaar ook dat ze de nieuwste lichttechnieken voor deze merken in huis hebben. Zoals koplampen die op basis van lichtdioden
werken. Soms in combinatie met modules die alle functies van adaptieve koplampen bevatten.
Recent ontwikkelde ZKW een reeks ledlampen die alle AFS-functies bezitten. Een slim stelsel van lenzen en reflectors zorgt
samen met meerdere apart inschakelbare leds voor aanpassing van de lichtbundel. Niet alleen groot- en dimlicht, ook statisch
en meedraaiend bochtlicht, variabele lichthoogte voor in en buiten de stad, en aangepast (korter en breder) licht voor slecht
weer.

TYC
TYC is een OE-fabrikant die onder meer koplampen, spiegels en radiateuren voor de vervangingsmarkt levert.
Het belangrijkste kenmerk van TYC: topkwaliteit gekoppeld aan een aantrekkelijk prijskaartje. Dit wordt onder meer duidelijk bij
de productgroep koplampen. Hoewel er in eerste instantie optisch geen verschil lijkt te zijn tussen verschillende koplampen van
verschillende leveranciers, zijn deze verschillen er zeker wel. De ene koplampunit is de andere niet. Kijk alleen maar naar de
afwijkende pasvorm van verschillende koplampen: soms is hier al een wereld van verschil.

Bestellen via MijnGrossier.nl
Om al deze schadedelen makkelijk en snel te bestellen kunt u gebruik maken van MijnGrossier. Hierin staat duidelijk en met
afbeeldingen welke delen u nodig heeft. Ook kunt u natuurlijk contact opnemen met onze vestigingen. Onze medewerkers
zullen u graag helpen bij het vinden van uw schadedelen.

Voor 17.00 uur besteld betekend meestal de volgende dag voor 12.00 uur,
door onze routedienst bij u afgeleverd.

