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+ Konfigurácia na mieru

+ Kvalita a individualita+ Maximálne využitie priestoru



+ Vysoká produktivita

+ Prehľadné označovanie a usporiadanie



Sofistikované
do posledného detailu

Každý jednotlivý komponent SR5 ponúka pridanú hodnotu, kto-
rá profesionálne a produktívne ovplyvňuje váš pracovný deň. 
Maximálne využitie nákladového priestoru je však možné len s 
použitím špeciálneho jedinečného dizajnu hliníkového bočného 
profilu a políc v kombinácii s SR-BOXX.

Vaňa na dlhé komponenty
Vaňa na dlhé komponenty, v ktorej je možné bezpečne uskladniť a prepraviť dlhé predmety, ako sú rúry, káblové 
kanály alebo zameriavacie kolíky. Otvorenie zadnej časti umožňuje jednoduché a rýchle odobratie zo zadnej časti 
vozidla.

SR-BOXX
SR-BOXXy, ktoré sú svojou funkčnosťou jedinečné, môžu byť integrované do políc aj pod nimi. Ideálne pre 
skladovanie malých predmetov a spotrebného materiálu.

SR-Zásuvka
SR-Zásuvka inovatívna alternatíva zásuvky, ktorú je možné kedykoľvek úplne odstrániť. Delenia a plastové 
krabičky ponúkajú rôzne možnosti pre organizáciu.

Pohyblivá fixácia kufrov
Bezpečné uchytenie kufrov s náradím alebo prístrojmi sa ovláda len jedným pohybom.

ProSafe
Osvedčený systém zabezpečenia nákladu ProSafe umožňuje rýchle a bezpečné upevnenie prepravovaného nákladu. 
Univerzálny systém zabezpečenia nákladu, ktorý funguje v upínacích bodoch na podlahe, upínacích lištách na 
stenách vozidla a tiež je integrovaný v regálovom a strešnom systéme.

Sortiment kufrov
Plastový kufor L-BOXX je v súčasnosti obalom pre viac ako 170 svetovo známych výrobcov náradia, meracej 
techniky a spojovacieho materiálu, vďaka čomu prináša maximálny benefit pre zákazníkov.
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mySortimo značenie
Farebné štítky Sortimo zdokonaľujú organizáciu v ložnom priestore

- dôležitý základ pre efektívnu prácu.

Police
Umiestnenie políc je optimálne prispôsobené obrysu vozidla a tým sa zabezpečý dostatočný priestor pre náklad

a voľnosť pohybu vo vozidle. Police sú dostupné v rôznych verziách, ktoré môžu byť vybavené SR-BOXXami
na alebo pod policou.

Hliníkové bočné profily
Robustné a kompaktné hliníkové bočné profily sú základom každého SR5 systému. Zaberajú minimálny priestor 
na podlahe vozidla, čím zabezpečujú maximálne využitie priestoru pre náklad. K hliníkovým bočným profilom je 

dostupné rôzne príslušenstvo pre všetky druhy odvetví.

Zásuvky
Zásuvky ponúkajú optimálny prehľad s plnou výsuvnou funkciou a rýchlym prístupom k náradiu, nástrojom, stro-
jom alebo náhradným dielom vo vnútri. Vďaka prednej časti z eloxovaného hliníka sú všetky prvky SR5 skutočne 

odolné.

SoboPro
Podlaha s integrovanými univerzálnymi upevňovacími bodmi ProSafe ponúka širokú škálu

možností zabezpečenia nákladu.

Pracovné stoly
Pracovné dosky sú dostupné v rôznych verziách a môžu byť doplnené

o otočnú platformu a zverák.
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– plne kompatibilný
so SORTIMO

   Všetko do seba zapadá! SR5 je plne kompatibilný s 
predošlým systémom Sortimo. Inteligentný regálový 
systém dokonale zapadá do celého systému Sortimo.

Kompatibilný s BOXXami & kuframi
   BOXXy a kufre od Sortimo sú ideálnym riešením pre bezpečnú a organizo-
vanú prepravu nástrojov, strojov, malých komponentov a spotrebného ma-
teriálu. Môžu byť integrované do regálových políc alebo môžu byť uložené 
na plastovom vedení a MultiSlide. Stroje, nástroje a spotrebný materiál tak 
môžu byť vždy bezpečne a prehľadne prepravované z dielne na pracovisko.



Kompatibilný s ProSafe upínacím systémom
   Osvedčený systém zabezpečenia nákladu ProSafe umožňuje rýchle 
a bezpečné upevnenie prepravovaného nákladu. Univerzálny systém 
zabezpečenia nákladu, ktorý funguje v upínacích bodoch na podlahe, 
upínacích lištách na stenách vozidla a tiež je integrovaný v regálovom 
a strešnom systéme.

Kompatibilný s inými výrobcami
   Plastový kufor L-BOXX je v súčasnosti obalom pre viac ako 170 sveto-
vo známych výrobcov náradia, meracej techniky a spojovacieho materiálu, 
vďaka čomu prináša maximálny benefit pre zákazníkov.
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UKÁŽEME VÁM ZARIADENIE NAŽIVO
Predvedieme vám zariadené predvádzacie vozidlo, aby ste videli, aké 
sú možnosti a výhody zariadenia servisného vozidla pre vaše podnikanie.

POVIETE NÁM, ČO POTREBUJETE
Chceme vás spoznať bližšie. Poviete nám viac o vašom podnikaní, aby 
sme vedeli, aké auto si chcete dať zariadiť a na aký účel ho používate.

NAVRHNEME VÁM ZARIADENIE NA MIERU
Zadarmo vám vypracujeme návrh zariadenia úžitkového vozidla.
Všetko prispôsobené na mieru tomu, ako využívate vozidlo.

DODANIE A MONTÁŽ
Po zaslaní objednávky si dohodneme termín odovzdania vozidla.
Montáž prebieha u nás v Nových Zámkoch.

ODOVZDANIE ZARIADENÉHO VOZIDLA
Zariadené vozidlo odovzdáme do pár dní po pristavení vozidla,
záleží to od rozsahu dohodnutých montážnych prác. 
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TECHNIA, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 72
940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 / 69 21 111
Fax : 035 / 64 26 443

E-mail: technia@technia.sk


