ZARIADENIE
SERVISNÝCH
VOZIDIEL

O FIRME

Spoločnosť TECHNIA, spol. s r.o. pôsobí
na trhu od roku 1992 ako firma zaoberajúca sa
distribúciou elektrického a pneumatického náradia
pre priemysel a remeselnícke prevádzky.

V ROKU 1996 SME ZARIADILI
1. SERVISNÉ VOZIDLO

V ROKU 2006 SME ZARIADILI
1000. SERVISNÉ VOZIDLO

ZREALIZOVALI SME VYŠE
6000 PRESTAVIEB

Máme nespočetné skúsenosti v zariaďovaní servisných a predvádzacích vozidiel pre energetikov, plynárov,
kúrenárov, vodárov, telekomunikácie, elektrikárov aj klimatizérov.
SORTIMO BEZ KOMPROMISOV
Každé jednotlivé vybavenie a prestavbu vozidla ušijeme na mieru vašim požiadavkám a predstavám – zariadené vozidlo bude jedinečné a individuálne. Pre uspokojenie vašich požiadaviek potrebujeme vedieť detaily
o vašej každodennej pracovnej činnosti.
Navrhneme vám to najlepšie možné riešenie v 3D konfiguračnom programe.

Možnosti sú nekonečné.
Pomôžeme vám vybrať to najlepšie
pre využitie priestoru vo vašom vozidle.

NECHAJTE SA PREKVAPIŤ JEDNODUCHOSŤOU
A EKONOMICKOSŤOU JEDINEČNÝCH VÝROBKOV.
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O FIRME

PRED

PREČO SI ZARIADIŤ
SERVISNÉ VOZIDLO
1. ŠETRENIE NÁKLADOV
Môžete jednoducho jazdiť ďalej. Zatiaľ, čo iní ešte tankujú,
vy už ste na ceste k ďalšiemu zákazníkovi.
2. ŠETRENIE ČASU
Aby ste nemuseli robiť nadčasy. Viac ako 50 percent vašich
kolegov trávi denne viac ako jednu hodinu neproduktívne
vo vozidle. Ste šikovnejší. Zabudnuté náradie, poškodený
tovar, ako aj nevytriedené drobné diely sú minulosťou.

PO

3. ZABEZPEČENIE NÁKLADU
ProSafe – bezpečnostný pás pre váš tovar a pre váš život.
Integrované zabezpečenie nákladu po prvýkrát v sérii.
4. FLEXIBILITA
Môžete robiť čo len chcete, my sa prispôsobíme. U nás ste
konštruktérom vášho zariadenia vozidla vy a určujete, kde
sa má bezpečne ukladať náradie, stroje a tovar. Všetky jednotlivé časti sú voľne kombinovateľné.

5. ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA
Vďaka dôsledne ľahkej konštrukcii môžete naložiť viac tovaru. Na
rozdiel od obvyklého vybavenia vozidiel, SORTIMO ušetrí až do 50
percent váhy. Porovnajte si to, prosím.
6. INOVATÍVNE
My sme jednoducho takíto, nie sme schopní to robiť inak. SORTIMO
už vyše 40 rokov investuje do progresívnych technológií a vyvíja inovatívne riešenia pre to, aby vám uľahčili prácu. Sami sa rozhodnite!
7. KVALITA
Dlhá životnosť – robustné – testované – trvanlivé. Aby vaša investícia bola bezpečná, vykonávame pravidelne nárazové testy a kontroly kvality. Všetky skelety zásuviek a vane z vysokopevného oceľového plechu sú práškovo povlakované, aby sa zabezpečila robustná ochrana proti korózii a aby sa vylúčilo riziko poranenia na
ostrých hranách.
Made in Germany.
8. IMIDŽ
Je to ako pri každom vzťahu: Dôležitý je prvý dojem! Ukážte svojim
zákazníkom, že ste profesionál. Transportér sa stane vizitkou pre váš
podnik.

VAŠE VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

www.sortimo.sk

VŽDY VŠETKO PORUKE

ÚSPORA ČASU A NÁKLADOV

VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ

NÍZKA HMOTNOSŤ
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POSTUP REALIZÁCIE

POSTUP
REALIZÁCIE
UKÁŽEME VÁM ZARIADENIE NAŽIVO
Radi vám ukážeme naše predvádzacie vozidlo, aby ste
videli, aké sú možnosti a výhody zariadenia servisného
vozidla pre vaše potreby.
POVIETE NÁM, ČO POTREBUJETE
Chceme vás spoznať bližšie. Poviete nám o vašom podnikaní, aby sme vedeli, aké sú vaše potreby, aké auto
si chcete dať zariadiť a na aký účel ho používate.
NAVRHNEME VÁM ZARIADENIE NA MIERU
Zadarmo vám vypracujeme návrh zariadenia pre vaše
vozidlo. Všetko prispôsobené na mieru vašim individuálnym potrebám a spôsobu využívania vozidla.

VAŠE REMESLO VYŽADUJE
ŠIKOVNÉ RIEŠENIA!
S konštrukciou vyrobenou z rôznych materiálov ako
je vysokopevná oceľ, hliník a odolné kompozitné
materiály, zaručujeme najvyššiu kvalitu, ktorá vyrieši všetky požiadavky. Na regálový systém SORTIMO sa môžete spoľahnúť!

REGÁLOVÝ SYSTÉM SORTIMO

- osvedčená komplexná zostava, v ktorej sú všetky súčasti modulov – od optimálne tvarovaného
hliníkového rámu až po kompletný program kufrov
a boxov – vzájomne plne kompatibilné.

DODANIE A MONTÁŽ
Štandardná doba dodania sú 2 týždne a montáž zariadenia trvá približne 2-3 dni. Zariadenie vám namontujeme u nás v Nových Zámkoch alebo priamo u vás.
ODOVZDANIE ZARIADENÉHO VOZIDLA
Budeme vás informovať, keď bude vaše vozidlo zariadené, aby sme si dohodli termín a miesto odovzdávania.
POZRITE SI VIDEO
POSTUP REALIZÁCIE
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CRASH TEST

CRASH TEST
PASÍVNA BEZPEČNOSŤ JE V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE NAJDÔLEŽITEJŠIA.
Všetky zariadenia vozidiel SORTIMO sú otestované nárazovým testom.
Aby sa naložené predmety nestali v prípade nárazu strelami nebezpečnými pre život, robí SORTIMO spoločne
s TÜV, DEKRA a ADACom simulácie ohrozujúcich udalostí za reálnych podmienok. Výrobky SORTIMO doslova
narazia proti stene nárazovou rýchlosťou 50 km/h. Vyhodnotením crash testov zabezpečujeme, aby zariadenia
vozidiel zodpovedali aj na poli bezpečnosti vysokým normám stanovených SORTIMOM.
Všetky zariadenia vozidiel SORTIMO sú otestované nárazovým testom.

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ JE V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSLE NAJDÔLEŽITEJŠIA.

VEDELI
STE?
Jeden skrutkovač váži iba
200g. Pri náraze 50km/h letí
nákladným priestorom s pohybovou energiou 8 kg. Chceli
by ste sedieť v dráhe jeho letu?
A to je len jeden
skrutkovač.
POZRITE SI VIDEO
S CRASH TESTOM
www.sortimo.sk
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ZÁKLAD - OCHRANA NÁKLADOVÉHO PRIESTORU
DO KAŽDÉHO TYPU VOZIDLA

ZÁKLAD - OCHRANA NÁKLADOVÉHO PRIESTORU
OCHRANA VOZIDLA
– BEZPEČNOSŤ POSÁDKY
Bezpečná preprava nie je dôležitá len pre vás a vaše náradie,
ale spoľahlivú ochranu potrebuje aj vaše auto. Určite ste videli
poškodenú bočnú stenu vozidla, spôsobenú lietajúcim nákladom.
Tieto prípady sú veľmi nepríjemné a preto im musíme predchádzať
pevným a odolným bočným opláštením, ktoré zaručí ochranu pre
vozidlo.
UŽ NEBUDETE MAŤ ŽIADNE PROBLÉMY PRI VRACANÍ
VOZIDLA V LÍZINGU, ČI PRI ĎALŠOM PREDAJI.

OBKLADY PODLÁH A STIEN TVORIA ZÁKLAD PROFESIONÁLNEJ PRESTAVBY VOZIDLA: ZABEZPEČIA OCHRANU VOZIDLA,
BEZPEČNOSŤ POSÁDKY A UDRŽIA HODNOTU VOZIDLA.

PODLAHY SORTIMO MAJÚ ŠIROKÚ ŠKÁLU MOŽNOSTÍ ZAISTENIA NÁKLADU A TVORIA ZÁKLAD PRE STABILNÉ A RÝCHLE UPEVNENIE NÁKLADU POMOCOU
INTEGROVANÝCH SPOJOVACÍCH BODOV.
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ZÁKLAD - OCHRANA NÁKLADOVÉHO PRIESTORU

PODLAHA
SOBOPRO
ALEBO
SOBOGRIP

Podlaha je základom pre každé vozidlo. Jej hlavnou úlohou je ochrana vozidla a tiež zabezpečiť bezpečnosť prepravy nákladu. Na podlahách sa nachádzajú UPÍNACIE BODY PROSAFE, ku ktorým
jednoducho pripnete upínacie pásy. Podlahy sú vhodné do každého
vozidla a sú dostupné v dvoch variantoch SOBOFLEX a SOBOGRIP. Zároveň slúžia ako základ pre upevnenie regálového systému
bez akéhokoľvek zásahu do pôvodnej podlahy či karosérie vozidla. Bez ohľadu na to, či si vyberiete EXTRÉMNE VODEODOLNÚ
PROTIŠMYKOVÚ 12 MM PODLAHU SOBOFLEX, alebo EKONOMICKEJŠIU 9MM OCHRANNÚ PODLAHU SOBOGRIP,
vždy vám bude zaručená SORTIMO kvalita. Podlahy sú vyrábané
exkluzívne zo škandinávskeho brezového dreva a jednotlivé vrstvy
dreva sú celistvo zlepené a vode odolné. Vozidlo je ideálne chránené
pred poškodením a hliníková ochrana prahu dverí zaručuje stabilný
a bezpečný schodík.

OBLOŽENIE VOZIDLA

SOWAAPP
SowaApp obklady stien chránia telo pred poškodením vozidla a tiež pomáhajú udržať poriadok. Vďaka
PERFORÁCII SYSTÉMU je možné na obklad stien PRIPEVNIŤ HÁČIKY A DRŽIAKY z radu príslušenstva. Je vyrobený z hliníka s hrúbkou 1 mm, odolný proti vlhkosti a chemikáliám.
SOWAFLEX
Obklad stien SowaFlex vyrobený z ľahkého voštinového materiálu chráni ložnú plochu vozidla a VÁŽI
O 60% MENEJ ako porovnateľný drevený obklad. Materiál EXTRÉMNE ODOLNÝ NÁRAZOM
A POŠKRIABANIU OPTIMÁLNE CHRÁNI TELO VOZIDLA PRED POŠKODENÍM. Inštaluje sa jednoducho a bez problémov do upevnenia na miestach, ktoré sú na vozidle od výrobcu.

SOWAAPP

INTEGROVANÉ
ZABEZPEČENIE
NÁKLADU

SOWAFLEX A STREŠNÝ OBKLAD

STREŠNÝ OBKLAD
Obzvlášť ľahký a recyklovateľný voštinový materiál je identický s obkladom steny SowaFlex a je MIMORIADNE ODOLNÝ PROTI NÁRAZOM A POŠKRIABANIU. Chráni karosériu vozidla poskytuje optimálna ochranu aj pri práci vo vnútri vozidla.

POPRUHY
Pomocou upevňovacích pásov SORTIMO rýchlo a jednoducho
upevnite náklad do vozidla.
BEZPEČNOSTNÉ SIETE
Pri preprave ťažko prístupných bremien použite bezpečnostné
siete odolné proti nákladu na oddelenie nákladového priestoru
od kabíny vodiča.
ZADRŽIAVACIE TYČE
Objemný tovar a panelové materiály môžete pohodlne fixovať
a bezpečne prepravovať zadržiavacími tyčami.
POPRUHY

www.sortimo.sk

BEZPEČNOSTNÉ SIETE

ZADRŽIAVACIE TYČE
77

GLOBELYST4 OSVEDČENÝ ŠTANDARD
DO KAŽDÉHO TYPU VOZIDLA

GLOBELYST 4
OSVEDČENÝ
ŠTANDARD
• FLEXIBILITA
• INTEGROVANÉ ZABEZPEČENIE NÁKLADU
• KOMPLEXNÉ PRÍSLUŠENSTVO

6
8

GLOBELYST4 OSVEDČENÝ ŠTANDARD

REGÁLY
A POLICE

DLHÁ
VAŇA

Vo vašom vozidle nezanecháme žiadne nevyužité
miesta, nech sú akokoľvek
malé: Regály a police
SORTIMO poskytujú organizáciu a bezpečnosť.

Ideálne na zaistenie potrubí a tyčí je dlhý zásobník
komponentov, ktorý umožňuje nakladanie aj vykladanie neskladných dlhých
dielov.
REGÁLY A POLICE

T-BOXX
A L-BOXX

ZÁSOBNÍK NA DLHÉ KOMPONENTY

SR-BOXX
Malé diely rýchlo a prehľadne uložte do praktických posuvných boxov:
SORTIMO SR-BOXX, integrovaných do regálového systému Globelyst4.

Udržiavajte si prehľad:
Univerzálne T-BOXX a
L-BOXX vám ponúkajú širokú škálu možností
rozdelenia.
Viac na strane 22 a 23.
T-BOXX A L-BOXX

HLINÍKOVÝ
PLECH

VÝKLOPNÉ
ČELO

Štandardná
výbava
v GLOBELYST4: perforovaná stena z hliníkového
systému, na ktorú je možné pripevniť všetko príslušenstvo a náradie jedným pohybom ruky.

Zle uskladniteľné predmety ako sú vedrá, debny,
topánky, zostanú počas
cesty bezpečne uložené
vďaka zdvíhacej klapke.
HLINÍKOVÁ PERFOROVANÁ DOSKA

www.sortimo.sk

SR-BOXX

ZDVÍHACIA KLAPKA
79

GLOBELYST –
NA PRVÝ POHL’AD
KOMPOZITNÁ VAŇA NA DLHÝ TOVAR
Pomocou vane na dlhý tovar nie je preprava dlhých predmetov
vo vozidle žiadny problém.

SORTIMO SR-BOXX
Zásuvné boxy sú k dispozícii v troch výškach, štyroch šírkach
a troch hĺbkach. Sú to ideálne schránky pre drobné súčiastky,
náhradné diely alebo skrutky a je možné bezpečne ich upevniť
zaklapnutím do dna priečinku. Zásuvková funkcia umožňuje
jednoduchý prístup k uschovávaným dielom.

REGÁLE A VANE
V regáloch a vaniach Globelyst je možné prehľadne a dobre
uložiť náradie a náhradné diely.

SORTIMO L-BOXX A KUFRÍKY
Široký sortiment kufrov a kompatibilnosť L-BOXX-ov s množstvom
výrobcov náradia, meracej techniky, spojovacieho materiálu
a príslušenstva, zaisťujú široké možnosti zariadenia a poriadku
vo vozidle (viac na strane 24).

VÝKLOPNÉ ČELO
Výklopné čelá pri podlahe zabezpečujú poriadok, prehľadnosť
a bezpečnosť vo vozidle.
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POHYBLIVÁ FIXÁCIA
KUFROV
Bezpečné uchytenie kufrov
s náradím alebo prístrojmi
sa ovláda len jedným pohybom.

UNIVERZÁLNA SKRINKA
Celokovová univerzálna skrinka v rôznych rozmeroch, ideálna
pre väčšie zariadenia a nástroje.

KOVOVÝ KUFRÍK
Dostupný v mnohých variantoch a vo vybavení vozidla sa dá
kompletne otvoriť vďaka 100% výsuvu.

ZÁSUVKY
Zásuvky z nárazovo húževnatých plastov s uchopovacími madlami
príjemnými na používanie sa dajú naložiť až do 90 kilogramov
vďaka stabilnému úplnému výsuvu. Dajú sa zakúpiť v štyroch
rôznych šírkach a výškach.

PRÍSLUŠENSTVO
Originálne príslušenstvo Sortimo poskytuje pre každé odvetvie
praktické doplnkové výrobky. Od držiaka na hadice po hák
na káble.

PRACOVNÉ STOLY
Pracovné stoly je možné dodať vo verziách vyklápacích alebo
vyťahovateľných a môžu byť doplnené o otočný tanier a zverák.

www.sortimo.sk
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SR5
PRE MAXIMÁLNU
PRODUKTIVITU
SR5, piata generácia policových systémov SORTIMO
presvedčila odbornú porotu medzinárodne uznávanej
ceny Plus X a získala titul „Najlepší produkt roku 2019“
v kategórii „Automobilové príslušenstvo“. Týmto ocenením
bolo potvrdené, že SORTIMO je lídrom na trhu.
USPORIADAJTE SR5 INDIVIDUÁLNE
PODĽA VAŠICH PREDSTÁV.

VEDELI
STE?
SR5 bol dvakrát ocenený
cenou Plus X Award.
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+ MAXIMÁLNE VYUŽITIE
PRIESTORU

SR5 PRE MAXIMÁLNU PRODUKTIVITU

+ PREHĽADNÉ OZNAČOVANIE A USPORIADANIE

+ VYSOKÁ PRODUKTIVITA
HOTOVÉ MODULY
ONLINE
www.technia.sk
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SR5 PRE MAXIMÁLNU PRODUKTIVITU

SOFISTIKOVANÉ DO
POSLEDNÉHO DETAILU
Každý jednotlivý komponent SR5 ponúka pridanú hodnotu, ktorá 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-BOXXami.

VAŇA NA DLHÉ KOMPONENTY
Vaňa na dlhé komponenty, v ktorej je možné bezpečne uskladniť a prepraviť nešikovné alebo
dlhé predmety, ako sú rúry, káblové kanály alebo zameriavacie kolíky. Otvorenie zadnej časti
umožňuje jednoduché a rýchle odobratie zozadu vozidla.
SR-BOXX
SR-BOXXy sú svojou funkčnosťou jedinečné. Môžu byť integrované do regálov (políc) aj pod nimi.
Ideálne pre skladovanie malých predmetov a spotrebného materiálu.
SR-ZÁSUVKA
SR-Zásuvka je inovatívna alternatíva zásuvky, ktorú je možné kedykoľvek úplne odstrániť. Deliace
a vkladacie skrinky ponúkajú rôzne možnosti pre organizáciu.
POHYBLIVÁ FIXÁCIA KUFROV
Bezpečné uchytenie kufrov s náradím alebo prístrojmi sa ovláda len jedným pohybom.
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
(viac na strane 24).
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.
14

SR5 PRE MAXIMÁLNU PRODUKTIVITU

mySORTIMO ZNAČENIE
Nálepky s farebným kódovaním SORTIMO zdokonaľujú organizáciu nákladného
priestoru - dôležitý základ pre efektívnu prácu (viac na strane 25).
POLICE
Umiestnenie políc je optimálne prispôsobené obrysu vozidla. Tým sa zabezpečí dostatočný priestor pre náklad a voľnosť pohybu. Police sú k dispozícii v rôznych verziách,
ktoré môžu byť vybavené SR-BOXXami nad a pod policou.
HLINÍKOVÉ BOČNÉ PROFILY
Robustné a kompaktné hliníkové bočné profily sú základom každej poličky SR5. Zaberajú minimálny priestor na podlahe vozidla, čím zaisťujú maximálne využitie priestoru pre
náklad, aby bolo možné prepravovať aj veľké predmety bez problémov. 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, strojov alebo náhradným dielom vo vnútri. Vďaka prednej časti
z eloxovaného hliníka sú všetky prvky SR5 skutočne odolné.
PRACOVNÉ STOLY
Pracovné dosky sú dostupné v rôznych verziách a môžu byť doplnené o otočnú platformu
a zverák.
SOBOPRO
Podlaha s integrovanými univerzálnymi upevňovacími bodmi ProSafe ponúka širokú
škálu možností zabezpečenia nákladu.

www.sortimo.sk
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FR5 - FLEXIBILNÝ SKLADACÍ SYSTÉM PRE KURIÉROV

FR5 - FLEXIBILNÝ
SKLADACÍ SYSTÉM
PRE KURIÉROV
Skladací regál pre dodávky je vďaka svojim skladacím
policiam obzvlášť vhodný pre rôzne zaťaženie a dodané
objemy. Regály unesú až 100 kg. Nastavením uhla sklonu
a police GripMaxx s protišmykovým profilom je náklad
chránený pred pošmyknutím, rovnako jednoduché je aj zaistenie nákladu pomocou prvkov SORTIMO ProSafe.

16
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FR5 SKUTOČNÁ ALTERNATÍVA PRE REMESELNÍKOV
A SERVISNÝCH TECHNIKOV, KTORÍ NECHCÚ STATICKÚ
INŠTALÁCIU REGÁLOV VO VOZIDLE.

FR5 - FLEXIBILNÝ SKLADACÍ SYSTÉM PRE REMESELNÍKOV A VOĽNÝ ČAS

Vďaka spoločnej koncepcii s už existujúcim systémom SR5 viete do skladacích políc uložiť celý rad základných prvkov od plastových boxov, ktoré sú ideálne pre uloženie spojovacieho
materiálu až po kufre s náradím. Plastové boxy
sú zakliknuteľné o sklopnú policu a manipulácia
s nimi je veľmi jednoduchá. Ak potrebujete prepravovať objemný náklad - ľahko ich sklopíte
a máte tak väčší priestor na ukladanie.

IDEÁLNE RIEŠENIE PRE

REMESELNÍKOV

Systém FR5 ponúka remeselníkom a servisným technikom špeciálne v kombinácii so systémom SR5 obrovskú výhodu plne vybaveného servisného automobilu.
Zároveň po sklopení políc umožňuje prepravu väčších
vecí a paliet. Získate tak maximálne využitie priestoru
pre objemný náklad aj v malých automobiloch.

FR5 - IDEÁLNE RIEŠENIE PRE

VOL’NÝ ČAS

Vďaka jednoduchej výklopnej funkcii sa police
regálového systému dajú rýchlo vyklopiť. Získate tak
dostatočný priestor napríklad na prevoz bicyklov,
voľnočasových potrieb a podobného nákladu.
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WORKMO

WORKMO

POUŽITEĽNÝ V KAŽDEJ SITUÁCII:
MOBILNÝ PRACOVNÝ STÔL, DIELENSKÝ VOZÍK, TRANSPORTNÉ PRACOVISKO, MOBILNÉ
PRACOVISKO. TO JE PRINCÍP WORKMO!
Individuálne WorkMo moduly sú pohodlne prenosné a ľahko zaistiteľné vo vozidle. Modul ľahko vyberiete,
naskladáte, prenesiete a začnete pracovať. Po dlhom pracovnom dni je na vás, či uzamknete WorkMo
aj s náradím a príslušenstvom na mieste práce a necháte ho tam, alebo či ho využijete ako boxy na náradie pre
pohodlný transport späť do vozidla.

PRE
KAŽDÉHO!
PRÍSLUŠENSTVO WORKMO DOTVÁRAJÚ PRACOVNÉ DOSKY, KOLIESKOVÉ
DOSKY A ĎALŠIE PRAKTICKÉ DOPLNKY.

VIAC RIEŠENÍ
WORKMO
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• pre tých, ktorí nevykonávajú servis priamo vo vozidle, ale potrebujú
prepraviť zariadenie priamo na miesto výkonu práce
• pre tých, ktorí hľadajú ľahký, modulárny a flexibilný systém prenosnej
pracovnej dielne
• pre tých, ktorí chcú usporiadať svoje pracovisko individuálne a potrebujú optimálne rozšíriteľný systém
• pre tých, ktorí potrebujú používať priestor rôzne vo vozidle každý deň,
v závislosti od rozsahu nákladu - od veľkých po malé diely
• pre tých, ktorí nepotrebujú mať permanentne nainštalované zariadenie
vo vozidle, ale potrebujú multifunkčný systém na prepravu
• pre tých, ktorí potrebujú úpravu mobilnej pracovnej dielne podľa
aktuálnej zákazky
• pre tých, ktorí milujú usporiadanie
• pre tých, ktorí pracujú profesionálne

WORKMO

WORKMO ORGANIZOVANÉ USKLADNENIE
NÁSTROJOV
WorkMo sa skladá z prenosných modulov na uskladnenie náradia, ktoré sú kombinovateľné a môžu byť stohovateľné vďaka praktickým spojovacím klipom. Vnútro
i zloženie týchto modulov môže byť vybavené podľa
vašich individuálnych požiadaviek so zásuvkami, policami, kuframi alebo výsuvmi.

MODULY S RÔZNYMI ŠÍRKAMI A VÝŠKAMI
UMOŽŇUJÚ ZOSTAVU WORKMO ZOSTAVIŤ
PODĽA NDIVIDUÁLNYCH POŽIADAVIEK A
KEDYKOĽVEK PRISPÔSOBIŤ.

WORKMO PREPRAVNÝ SYSTÉM
Potrebné komponenty sú vďaka prídavným kolieskam
alebo rolovacej platni rýchlo prenosné z dielne do vozidla a z vozidla na miesto práce. V závislosti od miesta
práce, môžu byť stohovateľné moduly spojené a prenesené na miesto výkonu.
WORKMO MOBILNÉ PRACOVISKO
Pridaná hodnota WorkMo je ozajstná čistota pracoviska:
moduly si pospájate ako kufrík na náradie, pracovný stôl,
alebo si postavíte vlastnú pracovnú dielnu s potrebným
náradím a príslušenstvom. Vďaka držiakom príslušenstva,
viacnásobným zásuvkám, pracovnej doske a upínaciemu
systému, ktoré máte naplnené a prispôsobené vašim
potrebám, si viete skonštruovať dielňu hocikde na mieste.
ZABEZPEČENIE NÁKLADU
SORTIMO ponúka aj prídavný WorkMo zaisťovací balík
s flexibilným zabezpečením v priestore vozidla. Unikátny
systém ProSafe umožňuje rýchle a jednoduché upínanie
modulov o podlahu.
VŽDY PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE
WorkMo, značka pre pracovnú mobilitu, je pomenovaním nového druhu transportu, usporiadania a pracovného systému od SORTIMO, stohovateľná, funkčná séria
modulov, ktoré môžu byť kedykoľvek napojené do seba.
Kombinácia zariadenia úžitkových vozidiel, kufrov a mobilných pracovných stolov – multifunkčný a unikátny systém – jednoducho SORTIMO.

WORKMO V OSOBNOM VOZIDLE
www.sortimo.sk
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WORKMO

VÝSUVNÁ
PLATFORMA

Uľahčuje nakladanie a vykladanie ťažkých zariadení a strojov, a tým
umožňuje ich použitie mimo vozidla bez toho, aby ste ich museli prácne
zdvíhať.
PRAKTICKÁ
Vďaka novej výsuvnej platforme pre ľahké úžitkové vozidlá alebo kombi
vozidlá možno ložný priestor využiť od najvzdialenejšieho rohu. Výsuvný
mechanizmus, ktorý umožňuje vytiahnutie nákladnej plošiny z vozidla
až do 2/3 dĺžky, poskytuje pohodlný prístup k zariadeniam, strojom
a iným organizačným systémom v ňom uloženým. Užitočné zaťaženie
až do 250 kg.
UNIKÁTNA
Plynulá funkcia brzdenia je jedinečná najmä na svahovitom teréne, kde
môže vysoké zaťaženie na výsuvnej ložnej plošine predstavovať pre operátora riziko, ak sa pohybuje bez brzdenia smerom k nemu. Vďaka funkcii plynulého brzdenia, ktorá sa prejaví hneď po uvoľnení ovládacej
páky, sú ľudia a blízke predmety chránené pred hmotnosťou výsuvnej
ložnej plošiny.
BEZPEČNÁ
Integrovaný systém zaistenia nákladu SORTIMO ProSafe ponúka ďalšiu
neporovnateľnú funkciu, ktorá umožňuje zabezpečenie predmetov na
výsuvnej ložnej plošine a ponúka tak ďalší elementárny bezpečnostný
aspekt.

20

JUMBO
UNIT

KOMPAKTNÁ ZÁSUVKA XL - IDEÁLNA NA RÝCHLE A BEZPEČNÉ ULOŽENIE ŤAŽKEJ TECHNIKY A OBJEMNÝCH MATERIÁLOV.
• XL zásuvky pre vozidlá
• Umožňujú ľahké a bezpečné skladovanie veľkých nákladov
• Nosnosť zásuvky 100kg
• Nosnosť 100 kg na zásuvke - prispôsobený na chodenie na zásuvkách
• Maximálna pevnosť pri manipulácii, veľká rukoväť a extrémne pevné
teleskopické výsuvy
• Odolný voči škvrnám
• Plne uzavretý priestor v zásuvke
• Rôzne možnosti uloženia, ľahko namontovateľné aj na seba
XL ZÁSUVKA - NOVÝ LEVEL SKLADOVÉHO PRIESTORU
Jumbo-Unit je kompaktná XL zásuvka, ktorá je ideálna na rýchle a bezpečné uloženie ťažkej techniky a objemných materiálov. Má nosnosť až
100 kg, a to vďaka mimoriadne silným teleskopickým výsuvom. Veľká
predná časť zásuvky zaručuje ľahké použitie a rýchly prístup k obsahu, aj keď máte nasadené pracovné rukavice. V závislosti od požiadaviek je možné jednotku Jumbo použiť ako podlahové alebo samostatné
riešenie. Samostatná verzia jednotky Jumbo môže byť vybavená vekom
SoboGrip ProSafe alebo odkladacou vaňou. Na vytvorenie väčšieho
úložného priestoru je možné Jumbo-jednotky stohovať na seba.

WORKMO

MOBILNÁ DIELŇA S VARIABILNÝM ÚLOŽNÝM
SYSTÉMOM
sContainer sa používa ako mobilný sklad na mieste, kde
nie je vždy možné dopraviť úžitkové vozidlo. Ideálny
na staveniská alebo pri servisných úkonoch vo veľkých
halách. Nástroje a spotrebný materiál máte k dispozícii
priamo na mieste.
PÔDORIS EUROPALETY – MAXIMÁLNE VYUŽITIE PRIESTORU
Pôdorys sContainera nie je väčší ako jedna euro paleta.
Vďaka tomu je servisný kontajner kompaktným skladom.
Rozmerovo je prispôsobený na prenášanie prostredníctvom vysokozdvižných vozíkov. Integrácia regálového
systému SR5 vytvára úložný priestor na niekoľkých
úrovniach, ktorý je možné využiť na náradie a spotrebný
materiál.
DOSTUPNÝ V RÔZNYCH VÝŠKACH
SContainer je k dispozícii vo výškach 1,20 m a 1,90 m.
Základné rozmery, ktoré vychádzajú z veľkosti euro
palety, zostávajú vždy rovnaké. Podľa vašich požiadaviek si môžete objednať sContainery s rôznymi variantmi
uzamykacích systémov. Voliteľne môže byť sContainer vybavený žeriavovými okami, ventiláciou a individuálnymi
reklamnými nálepkami.

www.sortimo.sk
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SORTIMENT MOBILNÝCH KUFROV / BOXY A KRABICE

L-BOXX

SORTIMENT
MOBILNÝCH KUFROV

BOXY A KUFRÍKY

SORTIMO boxy a kufríky majú vysoký štandard kvality, nízku hmotnosť a široký
sortiment príslušenstva. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach, čím zaručia variabilitu a univerzálnosť. L-BOXXy sú bezproblémovo integrované do regálových
systémov. Výhodou je rýchly klikací systém, ktorý umožňuje do seba kufre bez
námahy spájať a rozpájať ich.

L-BOXX sú optimálnym riešením pre mobilitu a skladovanie, ktoré poskytujú
priestor pre nástroje, stroje
a spotrebný materiál.

L-BOXX

LS-BOXX
Kompaktná kombinácia
boxu na náradie a nástroje, plus zásuvkové kufríky
i-BOXX na drobné komponenty.

LS-BOXX

SR-BOXX
Obľúbené praktické výsuvné SR-BOXXy môžu
byť integrované pod, ale
aj nad regálovou policou.
PRE DOKONALÚ
ORGANIZÁCIU
PRACOVISKA
22

SR-BOXX

SORTIMENT MOBILNÝCH KUFROV / BOXY A KRABICE

PLASTOVÉ
ORGANIZÉRY

KOVOVÝ
KUFRÍK

Inset boxy umožňujú profesionálne triedenie malých dielov v BOXXoch,
kufroch a zásuvkách.

Kovové puzdro je jedinečné z hľadiska funkčnosti, odolnosti a možností nastavenia.
KOVOVÝ KUFRÍK

VLOŽENÉ KRABIČKY

i-BOXX

C-BOXX

Vďaka svojmu vedierkovitému dizajnu je C-BOXX
univerzálne použiteľný na
skladovanie náradia a spotrebného materiálu alebo
dokonca na prepravu špinavých použitých dielov.

i-BOXX je malá a inteligentná možnosť bezpečnej prepravy malých častí.

I-BOXX G

E-BOXX

T-BOXX

Jednoduchá a praktická
bednička ideálna pre
každé použitie.

Vďaka priehľadnému viečku poskytuje T-BOXX jasný výhľad do kufra na náradie.

T-BOXX G
www.sortimo.sk

C-BOXX

E-BOXX
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L-BOXX SPÁJA ZNAČKY

SPÁJA
ZNAČKY
JEDEN SYSTÉM PRE VŠETKO
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Praktické kufre L-BOXX vyrobené z nárazu vzdorného plastu ABS sú dostupné v štyroch rôznych veľkostiach 102, 136, 238, 374, ktoré sú navzájom kompatibilné. Namiesto divokej zbierky rôznych kufrov
a skladovacích kontajnerov poskytuje L-BOXX jednotný a plne kompatibilný systém.
SÚČASŤOU KONCEPTU L-BOXX JE VIAC NEŽ 170 ZNAČIEK.
L-BOXXy je možné podľa potreby individuálne vybaviť krabičkami, rozdeľovačmi a rôznymi vložkami.

KRABIČKY

USKLADNENIE NÁRADIA

Vďaka vloženej mriežke na spodnej strane
L-BOXX 102 G4 a L-BOXX 136 G4 je možné
krabičky jednotlivo preusporiadať a podľa
potreby kedykoľvek vybrať. Malé súčiastky sa prepravujú bezpečne a stavy zásob sú
neustále viditeľné.
Krabičky môžete integrovať aj do medzipodláh
boxov L-BOXX 238 G a L-BOXX 374 G.

Moduly umožňujú prehľadné a bezpečné ukladanie nástrojov. SORTIMO ponúka riešenia
pre interiér, ako aj pre bočné karty nástrojov na
vonkajších bočných stenách. To zaručuje rýchly
prístup a zefektívnenie pracovných postupov, čo
má za následok nesmiernu úsporu času pri vašej
každodennej práci.

PRACOVNÉ DOSKY

PREPRAVA BOXOV

Pracovné dosky je možné rýchlo a ľahko pripevniť na veko L-BOXXu a premeniť tak nastohované
L-BOXXy G / G4 na mobilné pracovisko. SORTIMO ponúka na výber zo štyroch rôznych pracovných dosiek.

SORTIMO ponúka celý rad možností prepravy na optimalizáciu ciest do práce - prirodzene
šitých na mieru každodenným potrebám. Sortiment BOXXov s mobilnými riešeniami nielen
šetrí čas, ale aj zvyšuje efektivitu, pokiaľ ide
o prepravu nástrojov a materiálov. BOXXy sú
vždy bezpečne uložené vo vozidle pri preprave
na miesto použitia.

ORGANIZÁCIA PRACOVISKA
WORKMO

ORGANIZÁCIA
PRACOVISKA
ŠTÍTKY
BOXXy a police si označujte štítkami mySORTIMO. Ideálne riešenie hlavne ak si vozidlo
striedajú viacerí vodiči a potrebujete zabezpečiť jasný prehľad.

MÁTE RADI PORIADOK A CHCETE MAŤ
SYSTEMATICKÝ PREHĽAD O VOZIDLE?

• VIAC PORIADKU • INDIVIDUÁLNE OZNAČENIE • RÝCHLY PRÍSTUP
• JASNEJŠIE USPORIADANIE • UŠETRÍ ČAS • URÝCHĽUJE DOPĹŇANIE

PENA
Ideálnym riešením je vložky zásobníkov nakonfigurovať a uložiť ho do peny. Navyše
tým získate množstvo ďalších výhod.
• DOKONALÝ PREHĽAD
• MENEJ HĽADANIA
• JASNEJŠIE USPORIADANIE
• CHRÁNI NÁRADIE A NÁSTROJE

ZISTITE VIAC
O ORGANIZÁCII
PRACOVISKA

www.technia.sk

NECHCETE, ABY DRAHÉ NÁRADIE A ZARIADENIA
SKONČILI NETRIEDENÉ, POŠKODENÉ V REGÁLOCH
A ZÁSUVKÁCH NA NÁRADIE?
JE ÚPLNE JEDNO ČO POTREBUJETE ULOŽIŤ.
NAVRHNEME PENU PRESNE PODĽA VAŠEJ POTREBY.
25

PRÍSLUŠENSTVO
ŠIROKÁ PONUKA PRÍSLUŠENSTVA SORTIMO
Myslíme na skompletizovanie všetkých možností usporiadaného skladovania a regálového systému v úžitkových
vozidlách. SORTIMO ponúka bohatú škálu príslušenstva, od
hasiacich prístrojov, cez gurtne, kanistre, navijáky, reťaze až
po výstražnú signalizáciu. Rôzne priehradky a deliace sety
pre zásuvky, vane, odkladacie vrecká, upínacie oká, vešiaky,
háky, zástrčky, svetlá, majáky, teleskopické rebríky, pracovné dosky a veľa iného vybavenia. Vždy, keď máte špeciálnu
požiadavku, urobíme všetko pre to, aby sme ju splnili.

NAKÚPITE ONLINE

26

DETAILY, NA KTORÝCH ZÁLEŽÍ

NOVINKA

PRÍSLUŠENSTVO

ODVETRANIE VOZIDLA
Odvetranie strechy

28

Bezpečné a spoľahlivé odvetranie vo vozidlách je štandardným predpisom pri preprave plynových bômb. SORTIMO ponúka odvetrávacie systémy, ktoré môžu zaistiť
prúdenie vzduchu von aj dovnútra vozidla, s ohľadom na to či sú prepravované plyny
ľahké alebo ťažké. Aerodynamický tvar zaisťuje prúdenie čerstvého vzduchu, vďaka
čomu spĺňa všetky bezpečnostné predpisy.

Bočné odvetranie

Odvetranie v podlahe

PRÍSLUŠENSTVO
WORKMO

NEZÁVISLÉ
KÚRENIE
A KLIMATIZÁCIA

Všetko od ohrevu motora, cez
predohrev, vykurovanie kabíny vodiča až po vykurovanie nákladových priestorov a priestorov pre cestujúcich alebo aj klimatizáciu, môžete mať nainštalované spolu so zariadením
vášho servisného vozidla.

Klimatizácia

Teplovodné kúrenie

SADA PRAKTICKÉHO NEZÁVISLÉHO KÚRENIA A KLIMATIZÁCIE, S KTOROU SI MÔŽETE JEDNODUCHO
DOPRIAŤ POHODLIE TEPLA OD ŠTARTU AŽ DO CIEĽA.

MENIČE NAPÄTIA
Veľa profesionálov, remeselníkov a servisných technikov potrebuje pri práci v teréne napájať svoje
zariadenia do elektrickej siete. Jedno z riešení je
využitie meniča napätia. Pomôžeme vám pri výbere
správneho meniča a odborne vám ho namontujeme.
Môžete tak spoľahlivo používať svoje náradie,
a tiež nabíjať notebooky alebo akumulátory.
12V OKRUH S NAPÁJANÍM
230V NAPÁJANIE

www.sortimo.sk
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PRÍSLUŠENSTVO

NÁRADIE, NÁSTROJE
A ZARIADENIA
Servisné auto môžete mať zariadené
úplne na komplet. Na slovenskom trhu
patríme medzi dlhodobých a spoľahlivých partnerov množstva priemyselných
a výrobných závodov. Máme množstvo skúseností so špecifikáciou správneho riešenia opracovaní kovov, výberu
brúsnych materiálov, či výberu správnych
ochranných pomôcok. Pomôžeme vám
pri výbere širokého sortimentu náradia
a nástrojov, ktoré budú presne zapadať
do vášho zariadeného vozidla.

ZABUDOVANIE
ELEKTROCENTRÁLY
V prípade, že používate náradie a zariadenia, ktoré
potrebujú vyššie odbery (kompresory, zváračky), je
nutné toto riešiť prostredníctvom elektrocentrály
alebo pripojením vnútornej siete do vozidla. Ani toto
nie je žiadny problém, správny výber spoľahlivej
elektrocentrály je naším odborom.

Tisíce produktov skladom

VÝSTRAŽNÁ
SIGNALIZÁCIA
Vyššiu bezpečnosť pri preprave nákladu alebo práci na
diaľnici vám zabezpečí práve
svetelná signalizácia. Či už
ide o malé výstražné majáky
alebo veľké svetelné panely,
môžete mať namontované
všetko v súlade a s povoleniami ministerstva dopravy s odbornou technickou montážou.
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TELESKOPICKÉ REBRÍKY
Široké nášlapné stupne pre pohodlie pri dlhotrvajúcej práci. Komfortné skladanie a úspora miesta sú hlavnou výhodu pri preprave.

PRÍSLUŠENSTVO

DODATOČNÉ
UZAMYKANIE

Vieme, že prevážate cenné stroje a zariadenia vo vašom automobile, preto myslíme aj na dodatočnú bezpečnosť. Prostredníctvom dodatočného uzamykania UFO môžete veľmi
rýchlo uzamknúť a zabezpečiť prepravovaný náklad vo vašom
vozidle. Zámok UFO je vždy na dverách vozidla. Je na vás či
chcete, aby sa dvere uzamykali automaticky pri každom zabuchnutí alebo budete zámok zakaždým zamykať kľúčom.

ZABUCHNITE
A JE ZAMKNUTÉ

SORRY!

TOTO VOZIDLO JE ZAMKNUTÉ.
Potrebujete nechať vozidlo bez dozoru, aby ste
vyložili náklad alebo chcete parkovať dlhšie
v nebezpečnej štvrti? Žiadny problém. Dodatočné uzamykanie UFO+ zabezpečí vaše vozidlo po celý čas.

NAKÚPITE
ONLINE

dodatočné uzamykanie
a namontujte si ho
vo vlastnej réžii.

JEDNODUCHÁ
INŠTALÁCIA
www.sortimo.sk
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STREŠNÉ SYSTÉMY

STREŠNÉ
SYSTÉMY

VÝŤAH REBRÍKOV
Výťah rebríkov je vhodný na komfortnú prepravu
ťažkých rebríkov. Dvíhanie rebríka a jeho upevňovanie pásmi odpadá vďaka výťahovému systému, podporovaného pneumatickými pružinami.
Takto sa dá pohodlne narábať zo zeme so všetkými jedno - a viacdielnymi rebríkmi.
Výťah rebríkov je dostupný v základných dĺžkach
2,5 a 3 metre.

VARIABILNE PRESTAVITEĽNÉ
OPIERKY PROFILOV
Opierky profilov slúžia na bočné zabezpečenie nákladu. Vysoká opierka profilov sa môže individuálne
skrátiť. Obe opierky profilov sa dajú
fixovať na každom ľubovoľnom
mieste, na priečnych hliníkových profiloch.

TOP SYSTEM
ORIGINÁL OD SORTIMO

Strešný nosič TopSystem je možné flexibilne prispôsobiť individuálnym
účelom pomocou premyslených nadstavieb, a tak poskytuje správne
riešenie strešného nosiča pre úplne každú požiadavku.
NAKLADACÍ VALEC
Ideálny pomocník pre ťažký alebo objemný
prepravovaný náklad. Pomocou nakladacieho valčeka sa dá materiál pohodlne nakladať
a vykladať na strechu vozidla.
Je dostupný v šírkach 500, 1250, 1350, 450,
1550, 1650 a 1750 mm.
BOČNÁ LIŠTA
 liníková bočná lišta slúži na stabilizáciu
H
a uchytenie ľubovoľného množstva priečnych
profilov.
Ideálne miesto pre vaše logo.
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FELXIBILNÝ
INTUITÍVNY
EFEKTÍVNY

STREŠNÉ SYSTÉMY

PROSAFE
TopSystem má v sebe možnosti
zabezpečenia prostredníctvom
ProSafe v bočných aj priečnych
nosníkoch. Objemný náklad
môžete upevňovať tými istými
ProSafe pásmi, ktoré používate
aj vo vnútri vozidla. Ponúka tak
konzistentný systém zaisťovania
nákladu v rámci celého vozidla.

VÝSTRAŽNÝ MAJÁK
Výstražné svetlo na zabezpečenie pracoviska. Magnetický výstražný maják sa môže umiestniť
aj bez osobitných otvorov pomocou upevňovacej dosky.

TUBUS NA DLHÉ PREDMETY

STREŠNÉ NOSIČE
A PRÍSLUŠENSTVO
RHINO
Strešné nosiče sú dizajnované a vyrábané v súlade
s najvyššími priemyselnými štandardmi. Veľký dôraz
sa kladie na dizajn nie len z funkčného hľadiska, ale aj
celkového moderného vzhľadu ako doplnok vozidla.
Vibračné, tepelné a veterné testy potvrdzujú, že
hlučnosť a odpor sú minimálne a nosiče pevne držia
na streche. Produkty sú neustále testované a kontrolované, spĺňajú najprísnejšie európske normy.

Perfektný doplnok pre TopSystem. Umožňuje ľahšie pripájanie
priečnych nosníkov. Veko je uzamykateľné.

HLINÍKOVÉ STREŠNÉ NOSIČE PRE OBJEMNÝ NÁKLAD
UPEVNENIE
PRE PRILOŽENIE REBRÍKA
Na bočnej lište je možné pripevniť upevňovacie úchytky, ktoré
zabraňujú zošmyknutiu rebríka
a fixujú rebrík na bezpečnom
mieste.

www.sortimo.sk
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REBRÍKOVÉ SYSTÉMY

REBRÍKOVÉ
SYSTÉMY

UZAMYKACÍ SYSTÉM
SAFE CLAMP
Spojením sily, rýchlosti a nápadu sa podarilo Rhino Products vytvoriť revolučný upínací systém na rebríky. Kombinácia špeciálneho tvrdeného plastu
s nerezovým držiakom zaisťujú ľahké, rýchle a bezpečné upevnenie rebríka
na každom strešnom nosiči. Ľahká manipulácia jednou rukou je 5x rýchlejšia
ako bežne používané spôsoby. Integrované zámky, jednoduchá konštrukcia
a ľahká manipulácia šetrí čas a chráni majetok.
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REBRÍKY
NA ZADNÝCH
DVERÁCH

NÁŠĽAPNÉ SCHODÍKY / BOČNÝ ZDVIH REBRÍKA

NÁŠL’APNÉ SCHODÍKY
BOČNÝ ZDVIH
REBRÍKA ERGO RACK

Sklopný hliníkový rebríkový systém od Prime
Design zabezpečí rýchle a bezpečné nakladanie
a skladanie rebríkov bez použitia ďalších schodíkov a nášľapov. Presné a plynulé nakladanie
uľahčuje hydraulický valec a pružinový systém
automaticky zaistí rebrík po naložení na strechu.
Rebrík môžete ľahko uzamknúť visiacim zámkom.

POZRITE SI VIDEO
ĽAHKÉ VYLOŽENIE
REBRÍKA
www.sortimo.sk
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NADSTAVBY PICKUPOV A VALNÍKOV

NADSTAVBY
PICKUPOV A VALNÍKOV

Nosiče pre ťažký a dlhý náklad

Prepravné boxy pre valníky

VAŠE VÝHODY
l RÔZNE VEĽKOSTI A PREVEDENIA
l VHODNÉ PRE VŠETKY TYPY VALNÍKOV
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l ODOLNÉ VOČI POVETERNOSTNÝM

PODMIENKAM

l TESTOVANÉ TUV

PRACOVNÉ BOXY CHRÁNIA VAŠE NÁRADIE
A MATERIÁL PRED POČASÍM A KRÁDEŽOU.

AUTORIZOVANÉ
MONTÁŽNE
STREDISKO

AUTORIZOVANÉ
MONTÁŽNE STREDISKO
SORTIMO, RHINO, PRIME
DESIGN, LOGIC-LINE, UFO:

• Individuálny 3D návrh pre každé vozidlo
• Prezentácia reálne zariadeného vozidla u vás
alebo ukážky zariadenia v našom show-roome v sídle
spoločnosti TECHNIA, spol. s r.o.
• Úpravy podľa vašich požiadaviek pred objednávkou
• Profesionálna montáž v autorizovanom montážnom
stredisku v Nových Zámkoch alebo priamo u vás
• Servis modulov a zariadení

DOHODNITE SI STRETNUTIE S UKÁŽKOU
ZARIADENÉHO VOZIDLA.
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
www.technia.sk
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WWW.SORTIMO.SK

