
Leerinbouw



Een lederen interieur geeft uw auto
een extra luxueuze uitstraling.

Extra luxe en comfort 
Een lederen interieur geeft uw auto een extra 
luxueuze uitstraling en biedt veel comfort. De reden 
dat de klant niet altijd kiest voor een leren interieur 
af-fabriek is de relatief hoge meerprijs. Omdat wij 
bij Wensink de toegevoegde waarde van een leren 
interieur voor iedereen interessant willen maken 
kunt u gebruik maken van een speciale leerinbouw 
service.

Geen bijtelling 
Voor de zakelijke rijder is het zeer interessant om 
achteraf een leren interieur in te laten bouwen. 
Hierover hoeft namelijk geen fiscale bijtelling te 
worden afgedragen.

“Lederen
interieurs voor

zowel personen-, 
bestel- en

vrachtwagens.”
ook voor oldtimers



Gespecialiseerd 
in leerinbouw 
Bij Wensink beschikken wij over een eigen afdeling 
die gespecialiseerd is in het achteraf monteren van 
lederen interieurs voor zowel personen-, bestel- en 
vrachtwagens. Onze vakmensen streven kwaliteit, 
service en snelheid na wanneer zij uw auto voorzien 
van leer. Doorgaans is een volledig interieur binnen 
twee werkdagen gemonteerd.

Wij denken graag met u mee over de verschillende 
manieren om autostoelen te bekleden en welke 
leder bekleding bij uw auto past

Mogelijk in elk model 
Leerinbouw is mogelijk in iedere auto en elk model. 
Wensink levert maatwerk met een ruime keuze 
uit leersoorten en kleuren. U kunt kiezen uit 16 
standaard kleuren en daarnaast ook nog uit diverse 
uitvoeringen exclusief leer. Ook speciale verzoeken 
zoals afwijkende kleuren stiknaden of biezen zijn 
mogelijk. Het is zelfs mogelijk logo’s of uw naam in 
het lederen interieur te verwerken.

“Het is zelfs
mogelijk logo’s

of uw naam in het 
lederen interieur 
  te verwerken.”

“Lederen interieurs, keuze
uit 16 kleuren, maatwerk

ook mogelijk.”



Ongelimiteerde mogelijkheden
Wat stof is kan leer worden.

Volledige garantie 
U krijgt volledige garantie op het leder dat door 
ons geleverd en gemonteerd is. Dit betreft 
onderhoudsvrij en kleurvast autoleder van hoge 
kwaliteit. De fabrieksgarantie op materiaal en 
montage bedraagt maar liefst drie jaar of tot 
100.000 kilometer. De airbagfunctie van de 
stoelen, achterbank en deurpanelen is bij een 
onverhoopte botsing met een Wensink-interieur 
altijd gegarandeerd.

Wij staan voor u klaar 
U heeft aan Wensink een partner die met u 
meedenkt, hoogstaande service verleent en haar 
afspraken nakomt. Al onze lederen interieurs 
worden altijd ontworpen op basis van de originele 
stoffen fabrieksinterieurs. Hierdoor garanderen wij u 
de mooiste pasvorm en jarenlang rijplezier.

“Wensink 
  levert absolute 
  topkwaliteit in 

leder”

Wij gebruiken het beste leer voor iedere leren autostoel. U kunt niet alleen 
uw autostoelen laten bekleden, maar wij bieden ook mogelijkheiden 
voor complete interieurbekleding, zoals bijvoorbeeld deurpanelen, van 
leder. Wensink levert absolute topkwaliteit in leder. We betrekken ons 
leer via verschillende gekwalificeerde leveranciers. Het leer voldoet aan 
alle branchenormen en ons productieproces garandeert veiligheid en 
functionaliteit van bijvoorbeeld airbags 100%. Bovendien zijn er diverse 
opties mogelijk zoals bijvoorbeeld stoelverwarming, lendensteun en 
massagekussens.

“Diverse
opties mogelijk

zoals stoelverwarming
lendensteun en

massage-
kussens.”



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Wensink Leerinbouw
0800 - 93 67 465

leerinbouw@wensink.nl

Kijk voor onze vestigingen op: 
www.wensink.nl


