
MENGELERS AUTOMOTIVE LIMBURG

VERSLA KONING WINTER!



FIT VOOR DE WINTER
Wat voor winter krijgen we dit jaar? Wordt het een zachte winter of hebben 

we ijskoude maanden met veel sneeuw en spekgladde wegen in het 

vooruitzicht. 

Niets is zo onzeker als het weer. Daarom is het belangrijk om uw auto tijdig 

voor te bereiden op deze onzekere weersomstandigheden. Met de 

Mengelers wintertips in dit e-book kunt u uw auto zelf al grotendeels 

winterklaar maken. 

Komt u er niet uit, dan helpen wij u graag om uw auto fit voor de winter te 

maken. Kijk snel verder!

Met warme groet,

De Mengelers familie



OVERWIN DE WINTER

10 MENGELERS WINTERTIPS



Maak de rubbers van de deuren goed schoon en droog. Vet

ze eventueel in met Vaseline.

Controleer de vloeistoffen van de auto en vul de ruitensproeiervloeistof bij. 

Let tevens op vorstbescherming voor zowel de motor als de ruitensproeiers.

Maak gebruik van een anti-ijsdeken of doek om te voorkomen dat uw 

voorruit bevriest. Dit scheelt u ‘s ochtends tijd met krabben.

Is de voorruit toch bevroren, vermijd dan het gebruik van warm water. 

Hierdoor kan de ruit barsten. Gebruik liever een goede kwaliteit ijskrabber of 

een vloeibare ruitontdooier. Helaas toch een sterretje of krassen in de ruit? 

Neem dan contact op met ons schadeteam. Ze helpen u graag om de 

schade te herstellen.

Voorzie uw auto van winterbanden met genoeg profiel. Het profiel van 

winterbanden is erg belangrijk. Daarom adviseren wij de banden te 

vervangen als ze het profiel van 4 mm bereiken.



Een handrem kan vastvriezen. Gebruik hem in de winter

daarom liever niet. Laat de auto in P of in zijn eerste

versnelling staan.

Maak uw ramen goed schoon. Schone ruiten beslaan minder snel en 

bovendien is goed zicht erg belangrijk. Ook voor sensoren van evt. 

veiligheidssystemen achter de voorruit. U kunt zelfs een boete krijgen bij niet 

volledig vrij zicht.

Laat uw aircosysteem tijdig controleren. Door de airco aan te zetten haalt u 

vocht uit de lucht, waardoor u minder snel beslagen autoruiten krijgt. Wist u 

dat een aircocheck bij ons slechts € 19,95 kost en het afvullen van de airco 

tijdelijk v.a. € 99,95 of v.a. € 199,95 (speciaal gas koudemiddel voor +-

modellen van 2016 en later).

Maak uw auto sneeuwvrij voor vertrek. Begin hierbij met het dak en gebruik 

niets hards hiervoor. Vergeet spiegels, verlichting en nummerplaten niet.

Het kan altijd voorkomen dat uw auto pech krijgt of niet meer start. 

Controleer goed of uw pechhulp actief is, deze is inbegrepen bij de 

standaard onderhoudsbeurten. Neem een deken mee en eventueel een 

pechhulptas met hulpmiddelen. Heeft u geen pechhulptas? Bestel hem dan 

bij onze vestigingen voor slechts € 19,95.



WINTERBANDEN

MAXIMALE GRIP OP DE WINTER



VEILIG OP WEG MET WINTERBANDEN
Winterbanden voor uw auto zijn ontworpen en getest om op 

een nat, besneeuwd of ijzig wegdek maximale grip te bieden. Dankzij een 

combinatie van speciaal profiel en compound die ook soepel blijft bij 

temperaturen lager dan 7 graden Celsius, zorgen winterbanden onder slechte 

rijomstandigheden voor een aanzienlijk kortere remweg en daarmee voor meer 

veiligheid.

Op besneeuwde wegen kunnen winterbanden uw remweg zelfs met de helft 

verkorten, zoals hieronder te zien is. 

Met de juiste banden onder uw geliefde auto

zorgt u dat u te allen tijde de volledige controle

houdt over uw auto en dat u veilig op weg kunt.

Winterbanden: 16,5 meter remweg bij 

snelheid van 40 km p/u

Zomerbanden: 34,5 meter remweg bij 

snelheid van 40 km p/u



VOORDELEN VAN WINTERBANDEN
Winterbanden bevatten meer rubber dan zomerbanden. 

Daarom blijven winterbanden bij lage temperaturen soepel, wat uw dagelijkse 

rijbeleving en gemoedsrust ten goede komt. Het unieke profiel is ontworpen om 

water en modder sneller af te voeren. Daarmee vermindert u de kans op 

aquaplanning en wordt uw remweg verkort. In het profiel van de banden zijn 

bovendien smalle groeven – lamellen genaamd – aangebracht, die op 

besneeuwd of ijzig wegdek zorgen voor meer grip. 

WANNEER MOET IK OVERSTAPPEN OP 

WINTERBANDEN?

Lager dan 7 graden IJzig wegdek Sneeuw op de weg
.



UW WINTERBANDEN ADVISEURS
Kiezen voor winterbanden is een goede start van een veilige winter. 

Kiezen voor winterbanden die passen bij uw wensen en auto is de 

volgende stap.

Continental, Bridgestone, Yokohama. Er zijn zoveel keuzes. Wij 

begrijpen dat u hier graag advies in wilt hebben. Wij hebben een 

groot aanbod aan nieuwe én gebruikte wintersets al vanaf € 

PRIJZEN Ons team staat voor u klaar om u te helpen met het 

kiezen van de juiste winterset voor uw auto. 

Mocht u een plek nodig hebben om uw banden en velgen op te 

slaan, dan nemen wij die zorgen graag uit uw handen. Dit is 

inclusief velgenreiniging.

Neem contact op met ons Centraal Magazijn via 

centraalmagazijn@mengelers.nl om te informeren naar ons 

assortiment en de prijzen. 

Verstuur een e-mail 

naar het Centraal Magazijn >

mailto:centraalmagazijn@mengelers.nl
mailto:centraalmagazijn@mengelers.nl
mailto:centraalmagazijn@mengelers.nl


WINTER ACCESSOIRES

WINTERS AANKLEDEN



DETAILS MAKEN HET VERSCHIL
Een ontspannen of sportieve skivakantie, even eropuit naar

De Ardennen, lekker touren in het witte Limburgse heuvelland.

Velen van jullie kiezen de winter als hét perfecte moment om een nieuw avontuur 

te beleven. Net zoals u uw koffer winters inpakt, is het ook belangrijk om uw auto 

winters aan te kleden. Denk bijvoorbeeld aan een dakkoffer voor de extra 

bagage, de laadvloerbescherming om uw kofferbak te beschermen als u de 

wandelschoenen erin legt of bijvoorbeeld een trekhaak voor de caravan.

Op de volgende pagina geven wij u alvast inspiratie om uw auto nog completer te 

maken. Wilt u meer informatie over de producten? Neem dan contact op met ons 

Centraal Magazijn. Zij helpen u graag met een passend advies. 

Verstuur een e-mail 

naar het Centraal Magazijn >

mailto:centraalmagazijn@mengelers.nl
mailto:centraalmagazijn@mengelers.nl


Dakkoffers
Voor ski-jassen, broeken, schoenen, 

speelgoed, ski’s en/of snowboards. In een 

bagagebox van Thule vervoert u met gemak 
al uw spullen voor uw winters avontuur. 

Dakdragers
Met een set drakdragers haalt u meer uit uw 

auto. Een stevige maar ook lichte 

dakdragers, naar keuze afgewerkt met 
rubberen strips om windgeruis te reduceren.

Opberghoes
Met de opberghoes kunt u uw complete 

wielenset opbergen zonder u zorgen te maken 

dat er beschadingen/krasjes komen. Het ziet 
er natuurlijk ook gewoon leuk uit.  

Winterbanden/Winterset
Met de juiste banden onder uw geliefde auto 

zorgt u dat u altijd de volledige controle 

houdt over uw auto en dat u veilig uw 
winterse avonturen kunt trotseren. 

Sneeuwketting
Met onze sneeuwkettingen krijgen uw winter-

banden de benodigde extra grip op de meest 

winterse wegen. Rijden in de besneeuwde 
bergen wordt een veilig én leuk avontuur. 

v.a. € 49,- v.a. € 54,-

v.a. € 360,- v.a. € 334,-

v.a. € 595,-



Rubberen mattenset
De mat aan bestuurderszijde is voorzien 

van een bevestiging om schuiven te 

voorkomen. Het schoonmaken van de mat 
wordt daarnaast ook een eenvoudig karwei. 

Laadvloerbescherming
Een mat van duurzame kunststof, ter 

bescherming van het tapijt in de bagageruimte. 

De mat is voorzien van een antisliplaag en 
beschikt over openstaande randen. 

Mengelers Automotive Pechhulptas
De onmisbare hulp in uw auto. In onze 

pechhulptas is gevuld met een gevarendriehoek, 
een Eerste Hulp set en een reflectievest.

Mengelers Automotive Winterset
In onze winterset vindt u een aantal winter-

essestials zoals een parkeerschijf met 

ijskrabberfunctie/bandenprofielmeter en 
winkelwagenmunt, antivriesmiddel en ruitontdooier.

€ 19,95 € 5,95

v.a. € 73,95 v.a. € 51,95



ONZE HULP NODIG?

WIJ ZIJN ALTIJD IN DE BUURT



WIJ HELPEN U MET VOORBEREIDEN
Het laatste wat u tijdens de koude winterse dagen wilt, zijn 

onverwachte verrassingen. Wij helpen u graag met de 

voorbereidingen om uw auto winterklaar te maken met onze Mengelers 

Automotive Limburg Wintercheck. Tijdens deze controle lopen wij uw auto na 

op verschillende cruciale punten zoals: carrosserie, niveau motorolie, accu, 

verschillende vloeistoffen, verlichting, remblokken, ruitenwisser, schokdempers, 

bandenspanning en meer.

Met onze Mengelers Wintercheck maken wij uw auto fit voor de winter. Hierdoor 

kunt u met een gerust hart de winterse wegen op. 

Suzuki Wintercheck

€ 14,95

Plan hier online

een Wintercheck in >

Toyota Wintercheck

€ 29,95

Lexus Wintercheck

€ 49,95

https://www.mengelers.nl/werkplaats/winter/
https://www.mengelers.nl/werkplaats/winter/


MENGELERS AUTOMOTIVE LIMBURG
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