
KOPLAMPEN POLIJSTEN
De meeste ongelukken vinden plaats doordat er ‘slecht zicht’ ontstaat.Voor koplampen die gemaakt zijn van transparant kunststof 
geldt dat de coating vaak al snel verweert door de zon, zout of chemicaliën. Ook kan je zicht verminderd zijn door krassen op de 
lamp.  Zorg dus voor goede, heldere koplampen! Er zijn setjes koplampherstellers in de AST winkels verkrijgbaar waar u zelf mee 
aan de slag kunt gaan.

WILT U DE SPECIALIST VOOR HET REINIGEN EN HERSTELLEN VAN DOFFE KOPLAMPEN? 
Dan bent u bij AST aan het juiste adres. Met een speciale behandeling worden de doffe koplampen op een professionele manier 
weer hersteld in de oude staat. Hierdoor wordt het zicht enorm verbeterd. U heeft weer goed zicht, en kunt weer veilig de weg op. 
Informeer bij uw AST vestiging naar de mogelijkheden om uw zicht te herstellen en verbeteren.

ast-groep.nl

Kom shoppen bij één van onze vestigingen

Deze folder is geldig t/m 31 mei 2019
Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
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BRINK TREKHAAK
Met een Brink trekhaak heeft u een product van 
topkwaliteit op uw voertuig. Brink heeft een groot as-
sortiment trekhaken met voor elk autotype een haak 
in meerdere varianten. 

Wilt u weten wat een trekhaak kost?
Dan kunt u op www.ast-groep.nl/brink-trekhaken/ 
makkelijk uw offerte ontvangen voor de totaalprijs 
van uw haak MET montage!

AANBIEDINGEN 
voor de lente    

CSF professionele wasset
De auto wit van het zout tijdens wintersport 
of geel van de pollen? Was uw auto dan met 
de proffesionele wasset van CSF. De set 
bestaat uit een velgenborstel, washand 
en auto handdoek.

 

Caravan/trailercheck
Laat uw aanhanger of trailer gratis nakijken voor 
u er weer mee de weg op gaat. Wij controleren uw 
aanhanger op o.a. het profiel en leeftijd van de  
banden, de  bandenspanning, koppeling, 
bevestigingskabel en verlichting. Zijn er reparatie-
kosten dan worden deze altijd eerst met u overlegd  
alvorens wij de reparatie uitvoeren.

 

Meguiars Brilliant Solutions 
Paint Restoration Kit
Meguiar’s Brilliant Solutions 
Paint Restoration Kit is de 
simpele oplossing om de 
schoonheid van oudere (niet 
nieuwe) autolak te herstellen. 
Verwijder swirls en fijne kras-
jes, herstel glans en gladheid 
en bescherm je lak met deze 
kit!

 

Valma Wash & Shine pakket
Biologische afbreekbaarheid van meer dan 90% 
Reinigt grondig, herstelt de glans en laat een 
beschermende waslaag achter.
Ook geschikt voor boten, caravans 
en tuinmeubilair

van € 729 
nu voor 
€ 599,-

normaal voor € 43,-
nu voor € 35,-

€ 5,-voor 
normaal € 7,-

Thule Easyfold XT 2B
Deze bekroonde fietsendrager heeft alles wat u zoekt 
in een fietsendrager; inklapbaar, compact, geschikt 
voor alle soorten fietsen, e-bikes, tot wel een gewicht 
van 2 x 30 KG. De Thule Easyfold XT 933 is eenvoudig 
te bevestigen en te verwijderen van de trekhaak, met 
uiteraard een uitstekende anti-diefstal beveiliging. 
Dankzij de handige inklapfunctie neemt de fietsen-
drager niet meer ruimte in beslag dan een normale 
koffer. Deze fietsendrager is tevens verkrijgbaar voor 
3 fietsen.

 2 x 500 ml Wash & Shine + Spons

€ 49,99
van € 59,99- 
nu
 

GRATIS



Wij hebben het grootste 
assortiment marterverjagers

WIJ MONTEREN GRAAG 
VOOR U! OOK OP LOCATIE!

Deze folder is geldig t/m 31 mei 2019.Alle vermelde prijzen in deze folder zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

€ 179,-

Lentekriebels
bij AST Groep... 

€ 14,-

van € 46,- nu
 voor 

Marterbestrijding akoestisch (AUTO)

Martervrij in motorruimtes door 
hoog- frequente tonen.
• Zeer hoge sinustoon
• Geluidsniveau ca. 85 dB
• Stralingshoek ca. 140º 

€ 24,95

€ 99,95

€ 41,95

€ 39,95

Marterbestrijding akoestisch (BATTERIJ)

Marterverjaging met hoogfrequente tonen.
• Werkingsgebied ca. 40m2
• Voor gebruik in droge resp. 
    weerbeschermende ruimten 
    als bijv. carports, kelders, zolders
• Geluidsniveau ca. 85 dB
• Stralingshoek ca. 140º

De marter is het hele jaar door actief, maar in het voorjaar is de 
bereidheid tot verdediging van zijn territorium en dus de vernielzucht 

van de daar levende marter bijzonder groot!

excl. batterijen

Marterbestrijding akoestisch hoogspanning (AUTO)

 Marterverjaging met hoogspanning volgens het 
schrikdraadprincipe en met hoog- frequente signalen.
• 6 hoogspanningssignalen
• Elektrische schok 300-700V
• Geluidsniveau ca. 85 dB
• Stralingshoek ca. 140º

Marterbestrijding (THUIS)

Marterverjaging met hoogfrequente tonen.
• Werkingsgebied ca. 50 m²
• Voor gebruik in droge resp. weerbeschermende
   ruimten als bijv. carports, kelders en zolders
• Geluidsniveau ca. 85 dB
• Stralingshoek ca. 140º

Carkids Zitverhoger Isofix Zwart/Wit
Zitverhoger groep 3 voor kinderen groter dan 
125 cm en vanaf 22 tot 36 kilogram. Kan geïn-
stalleerd worden op de achterbank met de Isofix 
ankerpunten. Goedgekeurd volgens de Europese 
standaard ECE R44/04. 

Check de banden van uw aanhanger en caravan op leeftijd
De banden van uw aanhanger en caravan maken niet zoveel 
kilometers als die van uw auto. Daarom is het belangrijk 
deze jaarlijks te controleren op ouderom, scheurtjes en 
profiel. Hiermee voorkomt u een klapband of andere 
ongelukken door verouderde of versleten banden. Wilt u 
weten hoe oud uw band is? De leeftijd van je autobanden 
kun je aflezen van de DOT-code. Ongeacht de mate van 
gebruik moeten aanhangwagenbanden altijd na uiterlijk 
7 jaar na de productiedatum vervangen worden.

Kijk op de zijkant van uw band waar DOT staat. Eerst ziet u het DOT - merkteken 
Geeft aan dat de band voldoet dan aan de voorschriften van het American 
Department of Transportation. Daarachter staat de DOT-code, deze geeft aan 
waar de band gemaakt is, de maat en type. En de laatste code is de productie 
datum.
Bijvoorbeeld: 
3300 = Week 33 van het jaar 2000 
0110 = Week 01 van het jaar 2010

Wij leveren en monteren caravan en 
aanhangerbanden met de DOT van 2019. 

Caravan/Trailer Velgen
De wielen zijn specifiek voor caravans en trailers 
en hebben een draagvermogen van 1.000 kg per 
wiel! Ze zijn zowel voor de chroomlook als black 
matt polish verkrijgbaar in 14 en 15 inch. 

 

nieuw
Professionele adapter 13-7 polig
Adapter kort 13-7. 
Ook verkrijgbaar in 7-13 polig

NIEUW Alpine DVR-F200 Dashcam full HD
De DVR-F200 neemt op in 1080p Full HD met 30 frames per 
seconde en heeft een CMOS image sensor voor zeer hoge 
opname kwaliteit – zelfs ‘s avonds. Dankzij de hoge kwali-
teit worden details zoals kentekenplaten goed opgenomen 
als solide bewijs voor het recht / de Wet. GPS geo-infor-
matie en uw rijsnelheid worden tevens opgenomen. Deze 
dashcam wordt geleverd inclusief 16GB SD kaart. 
Waarom een dashcam kopen? Lees dan eens onze blog op 
ast-groep.nl/dashcam-betrouwbare-ooggetuige

nieuw

 voor € 34,99 

Caravan / Trailer wielen

Cromolook Black Matt Polished

Continental Banden Groep B.V. |  Nijverheidsweg 50 | 3771ME | Barneveld

Alle genoemde prijzen zijn nettoprijzen per stuk exclusief btw.
Bestellingen kunt u plaatsen via contityreshop.nl, per e-mail via 

sales@conti.nl of telefonisch via 0342 497 134.

1000 KG
DRAAGVERMOGEN

PER WIEL

Inch Wielmaat Breedte ET Naafgat Nettoprijs
Cromolook

Nettoprijs
BMP

14 4x100 5,5x14 ET30 56,6 € 60,00 € 70,00
14 5x112 5,5x14 ET30 66,5 € 60,00 € 70,00
15 5x112 5,5x15 ET30 66,5 € 65,00 € 75,00
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9Aanbevolen banden

Merk Type Bandenmaat LI/SI
GT Radial Maximiler X 175/80 R14C 99/98N
GT Radial Kargomax ST-6000 185/80 R14C 104/102N
GT Radial Maximiler Pro 195/70 R15C 104/102R

vanaf € 69,- 
per velg 

VOORKOM ONGELUKKEN OF EEN KLAPBAND MET 
VERSLETEN CARAVAN OF AANHANGER BANDEN

€ 15,-
normaal € 18,95 
nu voor 

Vraag voor de prijzen bij 
uw AST vestiging.


