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VAN BUITEN EEN FIAT –
VAN BINNEN SORTIMO

www.sortimo.nl

Van professionals voor professionals



   

3

3 jaar garantie – op deze producten 
geeft Sortimo 3 jaar garantie.

 

Upgrade – dit product is flexibel en 
individueel combineerbaar met andere 
Sortimo producten.

 

Crashbestendig – dit product voldoet 
aan de strengste veiligheidseisen van 
Sortimo en heeft de in samenwerking 
met TÜV, DEKRA of ADAC uitgevoerde 
crashtest in een gesimuleerd noodgeval 
met succes doorstaan.

  

Licht en robuust – dit product 
combineert een uiterst moderne, lichte 
constructie met een zeer grote mate 
van stabiliteit.

 

ProSafe – in dit product zijn de 
 vastsjorpunten voor de ProSafe haken 
al geïntegreerd en snel klaar voor 
 gebruik.

 

CO2-reductie – het product heeft 
dankzij de uiterst moderne, lichte 
constructie een zo gering gewicht dat 
een aanzienlijke hoeveelheid brandstof 
kan worden bespaard, waarmee wordt 
bijgedragen aan de CO2-reductie.

  

ICONS
+ FEATURES
ICONS
+ FEATURES

 Tijd is geld – een uiterst snelle levering en montage

  

INTRO

FIAT EN SORTIMO –
IN ALLE OPZICHTEN ZORGELOOS
De aankoop van een auto is een zaak van 

 vertrouwen

U hebt gekozen voor een bedrijfswagen van Fiat op grond 

van zijn kwaliteit en nuttige eigenschappen. Maar kwaliteit 

en nut mogen eigenlijk geen grenzen kennen – bedrijfs-

wageninrichtingen van Sortimo verleggen de grenzen en 

houden rekening met uw individuele behoeften. 

 Gegarandeerd.

Met Sortimo Xpress kunt u uw service-, werkplaats- 

en bedrijfswagens nog sneller voorbereiden op specifieke 

individuele toepassingen en ze efficiënt inzetten. 

Globelyst M is de nieuwe bedrijfswageninrichting 

van Sortimo, die geen concessies doet en perfect is 

 afgestemd op uw Fiat Fiorino, Doblò, Scudo of Ducato.

Globelyst M scoort vooral door zijn modulaire opbouw. 

Globelyst M kan naar eigen inzicht – ook achteraf – worden 

uitgebreid: met koffers, BOXXen, schuifladen of legborden, 

voor kleine voorwerpen en reserveonderdelen.

Moet u grote of moeilijk hanteerbare onderdelen 

 vervoeren? – Geen probleem. Spanstangen en 

 montagerails zorgen voor een veilig houvast. 

En met de branchespecifieke accessoires kan 

Globelyst M heel individueel worden afgestemd. Voor 

het werk ter plekke beschikt Globelyst M over 

praktische oplossingen als een opklapbare werkbank.

’T IS SLIM – ’T  IS SORTIMO.

En als u toch nog met vragen blijft zitten: één van onze vele verkoopadviseurs staat graag voor u klaar.
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VEILIGHEID VEILIGHEID

VEILIG VASTGEBONDEN

Wij hebben ons product tegen de muur 

gereden – met succes

Bij Sortimo wordt veel belang gehecht aan de veiligheid 

van de lading, ook in geval van een botsing. Bij een 

 botssnelheid van 50 km/h wordt bijvoorbeeld een 550 kg 

zware lading verhoogd tot een piekbelasting van ca. 

12 ton.

Om ervoor te zorgen dat de lading op haar plaats blijft, 

voert Sortimo samen met TÜV, Dekra en ADAC 

tests uit en rijdt zijn producten letterlijk tegen de muur.

Op deze manier controleren wij of onze bedrijfswagen-

inrichtingen Globelyst M, simpleco of CarMo, 

ook op het gebied van de veiligheid voldoen aan de hoge 

eisen van Sortimo.

 

Want alleen datgene, wat de praktijktest door-

staat, is ook goed genoeg voor onze klanten.
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ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLES

Het Sortimo L-BOXX systeem overtuigt.

Gerenommeerde producenten op de markt gebruiken 

de L-BOXX al als transportkoffer of als verpakking. Zo 

wordt de L-BOXX een echte partner-app met een groot 

aantal uitrustingsmogelijkheden. 

Of het nu om gereedschappen of om kleine onderdelen 

gaat – Sortimo bepaalt de industriële standaar-

den op het gebied van professionaliteit en 

 mobiliteit.

Voor u als klant verandert alleen de kleur, want het maakt 

niet uit bij welke producent u een Sortimo BOXX in de 

 passende bedrijfsbranding koopt – aan de functionaliteit 

doet dat geen afbreuk. 

Het systeem blijft hetzelfde en is vanzelfsprekend  

 compatibel met Sortimo Globelyst.

SORTIMO PARTNER-APPs 
VOOR JOUW SUCCES

ÉÉN SYSTEEM

SORTIMO PARTNER-APPs 
VOOR JOUW SUCCES

ÉÉN SYSTEEM
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AUTOMOTIVE  PAKKET

ÉÉN SYSTEEMÉÉN SYSTEEM

VEEL RUIMTE VOOR 
DE PARTNER-APPs

HET PAKKET

 Alles onder één dak

 Alle vormen van financiering

  Voorgedefinieerde bedrijfs-

wageninrichting

  Aantrekkelijke prijs/kwaliteit-

verhouding

  Groot assortiment accessoires 

via Sortimo  verkoopnetwerk

 Uitgebreide APPs 

 via Sortimo Logistixx-partner 

 (bijv. Bosch, Fischer, etc.)

 Te upgraden

 Optimale benutting van de ruimte 

 in elk model bedrijfswagen

  Door lichte constructie een laag 

brandstofverbruik en een hoger 

laadvermogen

  Met de totaaloplossing – rechtstreeks 

via uw autobedrijf – onmiddellijk 

 gebruiksklaar

AUTOMOTIVE  PAKKETAUTOMOTIVE  PAKKETAUTOMOTIVE  PAKKETAUTOMOTIVE  PAKKETAUTOMOTIVE  PAKKETAUTOMOTIVE  PAKKET
Fiat en Sortimo – partners voor uw succes. 

De bedrijfswageninrichtingen van Sortimo zijn perfect 

 afgestemd op uw Fiat en kunnen door branche -

s pecifieke applicaties op elk gewenst moment aan 

uw speciale wensen worden aangepast.
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WAAROM MOEILIJK DOEN 
ALS HET OOK SIMPLECO® KAN? 

Bent u op zoek naar een eenvoudige en 

 efficiënte oplossing voor overzichtelijkheid in 

uw bestelwagen?

Het simpleco schapsysteem valt op door zijn eenvoudige 

zelfmontage en een uiterst korte levertijd. 

SIMPLECO

simpleco® – simple & economic

In een handomdraai beschikt u over een schapsysteem 

met een gering eigen gewicht en voldoende bergruimte, 

waarin vanzelfsprekend alle Sortimo BOXXen gemakkelijk 

kunnen worden geïntegreerd. Omdat het simpleco 

 systeem geen vloerplaten  nodig heeft,

bespaart u niet alleen tijd bij de montage, maar vooral ook 

gewicht en kosten. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte 

over voor vracht die veel ruimte inneemt – probleemloos 

en optisch in een nieuw design.

SIMPLECO

simpleco® – simple & economic
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Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

BASISMONTAGESET SELECTEREN:
(is identiek voor linker- en rechterkant)

GEWENST 
BLOK SELECTEREN:

BLOKMONTAGE 
SELECTEREN

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)

LINKS
(BESTUURDERSKANT)

Wielbasis 2755 mm, schuifdeur rechts

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

FIAT DOBLÒ CARGO
www.simpleco.info

SPC 43 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen 
in oranje

Gewicht: 14 kg

SPC 43 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 14 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 15 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136
en 3 S-BOXXen in oranje

Gewicht: 16 kg

SPC 33 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 4 S-BOXXen 
in oranje

Gewicht: 12 kg

SPC 33 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 12 kg

SPC 34 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 13 kg

SPC 34 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136
en 1 S-BOXX in oranje

Gewicht: 14 kg

BLOKMONTAGE LINKS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FIDO 10 LISPC MO FIDO 10 LI

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FIDO 10 RE

BASISMONTAGESET  absoluut noodzakelijk!
SPC MO FIDO 10 GSetSPC MO FIDO 10 GSet

SPC MO FIDO 10 RE

SIMPLECO®

EENVOUDIG EN ZUINIG

SIMPLECO

3 jaar
garantie

Met geld- 
terug- 

garantie

✔

Innovatief  schapdesign in 
beproefde Sortimo kwaliteit
  Met simpleco krijgt u een chique bedrijfs-
wageninrichting tegen voordelige voorwaar-
den, met behoud van topkwaliteit.

  

      Een lichtgewicht – niet 
alleen wat de prijs betreft
  simpleco biedt veel gebruikswaarde 
voor een klein prijsje. Door het lage eigen 
gewicht zijn de brandstofkosten laag en 
wordt het laadvermogen van uw transport-
wagen niet negatief beïnvloed!

    

  Kies uw individuele  
simpleco® interieur! 
  U kunt uw persoonlijke simpleco oplossing 
samenstellen uit 12 verschillende soorten 
schappen in drie breedtes en twee dieptes 
voor de rechter resp. linker voertuigzijde!  

  

        Snelle levering!
  Snel geleverd, zodat u direct aan 
de slag kunt!

    U hoeft uw voertuig 
geen minuut te missen 
  Omdat het om zelfmontage gaat, kunt u 
zelf bepalen wanneer en waar u de inrich-
ting inbouwt. Een gedetailleerde instructie 
voor een probleemloze inbouw is bij elk 
pakket bijgevoegd!

  

    U zult tevreden zijn over 
simpleco® – gegarandeerd!
  Wij zijn volkomen overtuigd van de 
 simpleco kwaliteit. Daarom geeft Sortimo 
u 3 jaar garantie. 

   

  Aankoop zonder risico!
  Als u niet tevreden bent met simpleco, 
kunt u het pakket binnen 14 dagen na 
aankoop naar ons terugsturen. U krijgt uw 
geld terug!*

 *  Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
Zie: www.sortimo.nl

P O W E R E D  B Y  S O R T I M O
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Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

BASISMONTAGESET SELECTEREN:
(is identiek voor linker- en rechterkant)1

GEWENST 
BLOK SELECTEREN:3

BLOKMONTAGE 
SELECTEREN2

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)

LINKS
(BESTUURDERSKANT)

SPC 43 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen 
in oranje

Gewicht: 14 kg

SPC 43 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 14 kg

SPC 23 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 638 x 275 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 3 S-BOXXen 
in oranje

Gewicht: 10 kg

SPC 23 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 638 x 275 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 10 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 15 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 
en 3 S-BOXXen in oranje

Gewicht: 16 kg

SPC 24 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 638 x 379 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 11 kg

SPC 24 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 638 x 379 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 
in oranje

Gewicht: 12 kg

BASISMONTAGESET SELECTEREN:
(is identiek voor linker en rechter kant)

Wielbasis 2513 mm, schuifdeur rechts Wielbasis 2513 mm, zonder schuifdeur

1

GEWENST 
BLOK SELECTEREN:3

BLOKMONTAGE 
SELECTEREN2

BLOKMONTAGE LINKS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FINEBI 08 LISPC MO FINEBI 08 LI

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO FINEBI 08 RESPC MO FINEBI 08 RE

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)

LINKS
(BESTUURDERSKANT)

BASISMONTAGESET  absoluut noodzakelijk!
SPC MO FINEBI 08 GSet   

absoluut noodzakelijk!
SPC MO FINEBI 08 GSet   

1514
Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina

FIAT FIORINO FIAT FIORINO
www.simpleco.info

SPC 43 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen 
in oranje

Gewicht: 14 kg

SPC 43 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 14 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 15 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136
en 3 S-BOXXen in oranje

Gewicht: 16 kg

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk!
SPC FINEBI 08 LOSPC FINEBI 08 LO

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk!
SPC FINEBI 08 ROSPC FINEBI 08 RO

BASISMONTAGESET  absoluut noodzakelijk!
SPC MO FINEBI 08 GSetSPC MO FINEBI 08 GSet

SPC 43 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen 
in oranje

Gewicht: 14 kg

SPC 43 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 14 kg

SPC 44 FR-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

2 legborden met rand

1 vakkenrek

Gewicht: 15 kg

SPC 44 BB-FW-FR
Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm

1 legbord met rand

1 vakkenrek

1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136
en 3 S-BOXXen in oranje

Gewicht: 16 kg

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm
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UW VOORDELEN 
IN ÉÉN OOGOPSLAG
UW VOORDELEN 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

1 Kostenbesparing
Gewoon blijven rijden. Terwijl anderen nog tanken, bent u al op 

weg naar de klant.

2 Tijdsbesparing
Zodat u geen overwerk hoeft te doen. Ruim 50% van uw 

 collega’s brengt meer dan een uur per dag onproductief in de 

bestelwagen door. U bent slimmer bezig. Vergeten gereed-

schap, beschadigde artikelen en ongesorteerde onderdelen 

behoren per direct tot het verleden.

3 Beveiliging van de lading 
ProSafe – de veiligheidsgordel voor uw artikelen en uw leven. 

Geïntegreerde ladingbeveiliging – voor het eerst standaard.

4 Flexibiliteit 
Doe maar gewoon wat u van plan bent, wij passen ons wel 

aan. Bij ons bent u de constructeur van uw bedrijfswagen-

inrichting en u bepaalt waar gereedschappen, machines en 

goederen veilig kunnen worden opgeborgen. 

Alle afzonderlijke onderdelen zijn vrij combineerbaar.

5 Lichte constructie
Door de consequente lichte constructie kunt u meer bijladen. 

Vergeleken met gewone bedrijfswageninrichtingen bespaart 

Globelyst M maar liefst 50% aan gewicht. Vergelijk zelf.

6 Innovatief
Wij zijn gewoon zo, we kunnen niet anders. Al bijna 40 jaar lang 

investeren wij in toekomstgerichte technologieën en ontwikke-

len wij innovatieve oplossingen om u het werk gemakkelijker te 

maken. Maak uw eigen keuze!

7 Kwaliteit
Gaat lang mee – robuust – gekeurd – duurzaam. Voor een 

 veilige investering voeren wij regelmatige crashtests en 

 kwaliteitscontroles uit. Alle schuifl adebehuizingen en rekken 

van solide plaatstaal zijn gepoedercoat om een duurzame 

 corrosiebescherming te garanderen en de kans op ver -

won dingen door scherpe randen uit te sluiten.

Made in Germany.

8 Imago
Het lijkt op een relatie: de eerste indruk is de beste! Laat uw 

klant zien dat u de vakman bent. De bestelwagen wordt het 

visitekaartje van uw bedrijf.

www.sortimo.nl
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ProSafe als vloerprofiel

ProSafe in de staander

INTRO
CREDITS

PROSAFE – VASTSJORREN 
VOOR HET EERST STANDAARD

PROSAFE

Vastsjorren voor meer veiligheid
Met de ProSafe vloermontagerails kunnen voorwerpen 

die veel ruimte innemen, veilig worden vastgesjord. 

Zo bent u met uw lading veilig onderweg. 

Vastsjorren geïntegreerd
Het nieuwe ProSafe sjorsysteem is standaard geïnte-

greerd in de staanders van de bedrijfswageninrichting. 

Ook frame en vloerprofiel bevatten deze intelligente 

mogelijkheid tot beveiliging van de lading.

Voor meer informatie over ProSafe, zie www.sortimo.nl of rechtstreeks via smartphone en QR-code

INTRO
CREDITS

PROSAFE

http://www.sortimo.nl

Vastsjorren zonder extra gewicht
Dankzij ProSafe hoeven er geen extra montagerails te 

worden gekocht. Dit bespaart geld en vooral gewicht.

ProSafe in de vloer

ProSafe in het frame

18 19



Sortimo accessoires 

De originele Sortimo accessoires bieden 
voor elke branche praktische extra producten.
Van wandhouder tot kabelhaak – er blijft 
niets te wensen over.

Sortimo T-BOXX 

De praktische kunststof koffer met trans-
parante deksel biedt een snel inkijkje in de 
 inhoud. Bovendien kan de T-BOXX veilig 
worden ondergebracht in de bedrijfswagen-
inrichting.

Legborden en aflegvakken 

De ruimte in het voertuig wordt tot in het 
achterste hoekje benut: gereedschappen en 
reserveonderdelen kunnen overzichtelijk 
worden opgeborgen op de legborden of in 
de vakkenrekken van Globelyst M.

Sortimo S-BOXX 

De schuifboxen zijn verkrijgbaar in twee 
breedtes en hoogtes. Ze zijn de ide-
ale bewaarboxen voor kleine voorwerpen, 
 reserveonderdelen of schroeven en kunnen 
veilig op de legplank worden vastgeklikt. 
Dankzij de schuifladefunctie zijn de onder-
delen eenvoudig toegankelijk.

i-BOXX houder

Met de i-BOXX houder kunnen alle i-BOXXen 
eenvoudig aan de inrichting worden opgehan-
gen en zijn ze altijd binnen handbereik.

Sortimo i-BOXX 

Of individueel of als onderdeel van de 
LS-BOXX, de i-BOXX zorgt altijd voor 
 overzicht. Verkrijgbaar in twee hoogtes, 
naar wens ingericht met inzetbakjes.

Kofferklem 

Zorgt voor een veilig houvast van 
 gereedschaps- of machinekoffers en zit 
in een handomdraai op zijn plaats.

Rolluik en legbordklep 

Deze dienen als veilige opslag van volu-
mineuze ladingen, die zich na het openen 
eenvoudig laten uitnemen.

Langmateriaalbak 

Met de langmateriaalbak is het transport 
van lange voorwerpen binnen het voertuig 
geen probleem.

GLOBELYST M – 
       IN ÉÉN OOGOPSLAG

Sortimo L-BOXX en LS-BOXX

Mobiele kunststofboxen met een groot 
aantal indelingsmogelijkheden, verkrijgbaar 
in vijf hoogtes. De L-BOXXen kunnen snel 
aan elkaar worden vastgeklikt en kunnen 
zo gekoppeld worden getransporteerd.

Sortimo M-BOXX

Grote mobiele box met greep. Optioneel ook 
verkrijgbaar met deksel. De M-BOXX klikt in 
het systeem vast en kan ook worden gebruikt 
als schuiflade.

Metalen koffer

De klassieker is verkrijgbaar in veel uitvoe-
ringen en kan in de bedrijfswageninrichting 
dankzij de uitschuifbare kofferlade volledig 
worden geopend.

MultiSlide

De multislide maakt snel gebruik van de 
koffers en boxen mogelijk. Door de multislide 
geheel uit te trekken kan het deksel volledig 
worden geopend om onderdelen en gereed-
schappen direct te kunnen pakken. 

Schuifladen 

De nieuwe schuifladen met gebruikers-
vriendelijke ladegreep van stootbestendige 
kunststof kunnen dankzij de stabiele, 
volledig uittrekbare lade tot maar liefst 
80 kilo worden beladen. Ze zijn verkrijg-
baar in diverse breedtes en hoogtes.

Werkbanken

Veranderen bedrijfswagens in mobiele 
werkplaatsen. De werkbanken zijn leverbaar 
als opklapbare of uittrekbare uitvoering en 
kunnen worden aangevuld met draaivoet 
en bankschroef.

Vloerplaten 

Als basis voor de bedrijfswageninrichting kan 
worden gekozen uit meerdere beschermings- 
en montagevloeren. De vloeren zijn individueel 
aangepast aan het desbetreffende voertuig-
type, bieden geïntegreerde sjormogelijkheden 
en beschermen de bodem van het voertuig 
tegen beschadigingen.

Spanstangen 

De spanstang van vierkant aluminium 
 buisprofiel met geïntegreerde gasdrukveer 
kan veelzijdig in horizontale en verticale 
 positie worden gebruikt. De kunststof stoot-
randen voorkomen beschadigingen tijdens 
het transport van ramen, deuren of meubels.

GLOBELYST M
HET OPBERGSYSTEEM

www.sortimo.nl
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WW

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)

LINKS
(BESTUURDERSKANT)

Meer bedrijfswageninrichting-uitvoeringen op aanvraag.

Stap 1:  de keuze van de geschikte inrichting1

Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina
2322 23

FIAT FIORINO
BLOKKEN

FIAT FIORINO BLOKKEN   
WIELBASIS: 2513 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2008    |    SCHUIFDEUR RECHTS

23

FI RE-1 FI RE-2 NL FI RE-3FI LI-1

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 20 kg

FI LI-2 NL

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 28 kg

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 44 kg

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 18 kg

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 19 kg

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 30 kg

FI LI-3 NL

22 23

  2 vakkenrekken

  1 legbord met rand

  1 vloerfrontpaneel

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

  1 vakkenrek

  2 T-BOXXen op koffergeleiders

  1 koffer op kofferlade

  3 schuifladen

  1 liftklep

  1 vloerprofiel ProSafe

  3 schottensets

  3 antislipmatten

  1 Multiconsole

   1 vakkenrek

   2 legborden met rand

   1 vloerfrontpaneel

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   1 vakkenrek

   1 legbord met rand

   legbord met 2 schuifboxen
en 1 brede schuifbox

   1 legbordklep

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   1 legbord met rand

   1 legbord met 1 schuifbox
en 1 L-BOXX 136

   2 schuifladen

   1 liftklep

   1 vloermontagerail ProSafe

  2 schottensets

  2 antislipmatten

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

  1 vakkenrek

  1 legbord met rand

  1 legbord met 6 halfhoge schuifboxen

  1 legbord met 2 L-BOXXen 136

  1 legbordklep

  1 Multiconsole



Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

SOWAPRO®

 de robuuste wandbekleding

Kijk voor meer informatie over de vloer-wand-oplossingen op www.sortimo.nl

Stap 2:  de keuze van de geschikte vloer

Stap 3:  de keuze van de geschikte zijwandbekleding

2

3

Meer voertuigvarianten op aanvraag.

SOWAFLEX®

 de lichte & stabiele wandbekleding

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER 
   de montagevloer die tegen een stootje kan

24 25

• beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen

• uiterst stoot- en krasvast

• bestand tegen vocht en chemicaliën

• exact op het voertuigtype afgestemd

• 100% recyclebaar honingraat materiaal

• 60% lichter dan hout

•  vloer uit watervast verlijmd 
Noors Berken

• beschermingsvloer 9 mm

• uiterst kras- en slagvast

• qua maat perfect op het 
 voertuig afgestemd

• doorboren van de bodem
 van het voertuig overbodig

FIAT FIORINO
VLOER-WAND

FIAT FIORINO VLOER-WAND   
WIELBASIS: 2513 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2008    |    SCHUIFDEUR RECHTS

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Fiorino  2513 mm H1 schuifdeur rechts 351014693

Keuze wandbekleding

Voertuigtype Wielbasis  Artikelnr.

Fiat Fiorino  2513 mm 331012740 

Voertuigtype  Wielbasis Dak Wandbekleding Artikelnr.

Fiat Fiorino  2513 mm H1 zijwandbekleding 2/4/6 331012741

Fiat Fiorino  2513 mm H1 deurbekleding 14/16 331012742

Fiat Fiorino  2513 mm H1 schuifdeur 10 331012743

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Fiorino  2513 mm H1 schuifdeur rechts   351014779

AANBOD PER SET: SOBOGRIP ® + SOWAPRO®
®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

14 2 106 4 16
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FIAT DOBLÒ CARGO
BLOKKEN

FIAT DOBLÒ CARGO BLOKKEN   
WIELBASIS: 2755 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2009    |    SCHUIFDEUR RECHTS

27

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 28 kg

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1189mm
Gewicht: ca. 42 kg

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 65 kg

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 22 kg

B x D x H: ca. 762 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 28 kg

B x D x H: ca. 962 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 52 kg

DO RE-1
1 legbord met rand

2 vakkenrekken

1 vloerfrontpaneel

DO RE-2
1 legbord met rand

2 legborden met elk 2 schuifboxen en 
1 brede schuifbox
1 legbord met legbordklep

1 legbordklep

DO RE-3
Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

1 legbord met rand

1 vakkenrek
2 schuifladen
1 liftklep
1 vloermontagerail ProSafe
1 uitklapbare werkbank

DO LI-1
2 legborden met rand

1 vakkenrek

1 vloerfrontpaneel

DO LI-2
2 legborden met rand

1 legbord met 3 schuifboxen 
en 2 brede schuifboxen

1 legbord met 2 L-BOXXxen 136 en 
1 schuifbox

Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

1 legbord met rand

1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 
1 schuifbox

3 schuifladen
2 T-BOXXen op koffergeleiders
1 metalen koffer op kofferlade
1 liftklep
1 vloermontagerail ProSafe

DO LI-3



Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

SOWAPRO®

 de robuuste wandbekleding

Kijk voor meer informatie over de vloer-wand-oplossingen op www.sortimo.nl

Stap 2:  de keuze van de geschikte vloer

Stap 3:  de keuze van de geschikte zijwandbekleding

2

3

Meer voertuigvarianten op aanvraag.

SOWAFLEX®

 de lichte & stabiele wandbekleding

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER 
   de montagevloer die tegen een stootje kan

28 29

• beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen

• uiterst stoot- en krasvast

• bestand tegen vocht en chemicaliën

• exact op het voertuigtype afgestemd

• 100% recyclebaar honingraat materiaal

• 60% lichter dan hout

•  vloer uit watervast verlijmd 
Noors Berken

• beschermingsvloer 9 mm

• uiterst kras- en slagvast

• qua maat perfect op het 
 voertuig afgestemd

• doorboren van de bodem
 van het voertuig overbodig

FIAT DOBLÒ CARGO
VLOER-WAND

FIAT DOBLÒ CARGO VLOER-WAND   
WIELBASIS: 2755 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2009    |    SCHUIFDEUR RECHTS

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Doblò 2755 mm H1 schuifdeur rechts 351017562

AANBOD PER SET: SOBOGRIP ® + SOWAPRO®
®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Doblò 2755 mm H1 schuifdeur rechts 351017325

Keuze wandbekleding

Voertuigtype Wielbasis  Artikelnr.

Fiat Doblò 2755 mm 331016509 

Voertuigtype  Wielbasis Dak Wandbekleding Artikelnr.

Fiat Doblò  2755 mm H1 zijwandbekleding 2/4/6 331016984

Fiat Doblò 2755 mm H1 schuifdeur 10 331016990

Fiat Doblò 2755 mm H1 deurbekleding 14/16 331016992 

14 2 106 4 16
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FIAT SCUDO
BLOKKEN

FIAT SCUDO BLOKKEN   
WIELBASIS: 3000 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2007    |    SCHUIFDEUR RECHTS

B x D x H: ca. 1730 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 46 kg

B x D x H: ca. 1730 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 47 kg

B x D x H: ca. 1730 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 58 kg

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 21 kg

B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 43 kg

B x D x H: ca. 1224 x 382 x 1206 mm
Gewicht: ca. 68 kg

SC KU RE-1 SC KU RE-2 NL SC KU RE-3SC KU LI-1 SC KU LI-2 NL SC KU LI-3 NL

   4 vakkenrekken

   1 legbord met 3 brede schuifboxen

   1 legbord met 2 schuifboxen en 
1 brede schuifbox

   2 legborden met rand

   2 vloerfrontpanelen

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   3 vakkenrekken

   1 legbord met 2 schuifboxen
en 2 brede schuifboxen

   1 legbord met 2 L-BOXXen 136 
1 legbord met klep

   1 legbord met rand

   1 legbordklep

   1 kofferklem

   1 Multiconsole

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   2 vakkenrekken

   1 legbord met 4 schuifboxen en 1 brede 
schuifbox
1 legbord met 2 L-BOXXen 136 
1 legbord met klep, 1 legbord met rand

   2 schuifladen

   1 liftklep, 1 kofferklem
1 vloermontagerail ProSafe

   2 schottensets, 2 antislipmatten,
1 Multiconsole

   3 vakkenrekken

   1 vloerfrontpaneel

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   1 legbord met rand

   1 vakkenrek

   2 schuifladen

   2 T-BOXXen op koffergeleiders

   1 koffer op kofferlade

   1 legbordklep

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   1 vakkenrek

   1 legbord met 2 schuifboxen en 
2 brede schuifbox

   3 schuifladen

   1 LS-BOXX op kofferlade 

   1 liftklep, 1 vloermontagerail ProSafe, 
1 uitklapbare werkbank met bankschroef

   1 aflegvak, 3 schottensets,
3 antislipmatten

BOXXEN SET ORIGINELE SORTIMO-BOXXen  +  ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de 
kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens.
Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtewand aangebracht en 
garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.



Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

SOWAPRO®

 de robuuste wandbekleding

Kijk voor meer informatie over de vloer-wand-oplossingen op www.sortimo.nl

Stap 2:  de keuze van de geschikte vloer

Stap 3:  de keuze van de geschikte zijwandbekleding

2

3

Meer voertuigvarianten op aanvraag.

SOWAFLEX®

 de lichte & stabiele wandbekleding

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER 
   de montagevloer die tegen een stootje kan

32 33

• beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen

• uiterst stoot- en krasvast

• bestand tegen vocht en chemicaliën

• exact op het voertuigtype afgestemd

• 100% recyclebaar honingraat materiaal

• 60% lichter dan hout

•  vloer uit watervast verlijmd 
Noors Berken

• beschermingsvloer 9 mm

• uiterst kras- en slagvast

• qua maat perfect op het 
 voertuig afgestemd

• doorboren van de bodem
 van het voertuig overbodig

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Scudo 3000 mm H1 schuifdeur rechts 351014782

AANBOD PER SET: SOBOGRIP ® + SOWAPRO®
®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

FIAT SCUDO
VLOER-WAND

FIAT SCUDO VLOER-WAND   
WIELBASIS: 3000 / 3122 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2007    |    SCHUIFDEUR RECHTS

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Scudo 3000 mm H1 schuifdeur rechts 351014688

Keuze wandbekleding

Voertuigtype Wielbasis  Artikelnr.

Fiat Scudo 3000 mm 331011141

Voertuigtype  Wielbasis Dak Wandbekleding Artikelnr.

Fiat Scudo 3000 mm H1 zijwandbekleding 2/4/6 331011223

Fiat Scudo 3000 mm H1 zijwandbekleding 1/3/5 331011225

Fiat Scudo 3000 mm H1/H2 zijwandbekleding 10 331011231

Fiat Scudo 3000 mm H1/H2 schuifdeur 9 331011232

Fiat Scudo 3000 mm H1/H2 deurbekleding 14/16 331011237

Fiat Scudo 3000 mm H1/H2 deurbekleding 13/15 331011238
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Producteigenschappen voor alle artikelen van deze dubbele pagina
3534 35

FIAT DUCATO
BLOKKEN

FIAT DUCATO BLOKKEN   
WIELBASIS: 3000 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2006    |    SCHUIFDEUR RECHTS

B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 61 kg

B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 75 kg

B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1477 mm
Gewicht: ca. 89 kg

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 34 kg

B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1427 mm
Gewicht: ca. 48 kg

B x D x H: ca. 1466 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 84 kg

DU KU RE-1 DU KU RE-2 NL DU KU RE-3DU KU LI-1 DU KU LI-2 NL DU KU LI-3 NL

   4 vakkenrekken

   3 legborden met rand

   1 legbord met 4 schuifboxen en 
1 brede schuifbox

   1 legbord  met 2 L-BOXXen 102

   2 vloerfrontpanelen

   2 vakkenrekken

   1 legbord met 3 schuifboxen
en 2 brede schuifboxen

   1 legbord met rand

   1 vloerfrontpaneel

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   2 vakkenrekken

   3 schuifladen

   1 LS-BOXX op kofferlade

   1 legbordklep

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   1 vakkenrek

   1 legbord met 5 schuifboxen
en 1 brede schuifbox 

   1 legbord met rand, 3 schuifladen

   1 LS-BOXX op kofferlade, 1 liftklep, 
1 vloerfrontpaneel, 1 vloermontagerail 
ProSafe,1 uitklapbare werkbank met 
 bankschroef, 1 aflegvak

   3 schottensets, 3 antislipmatten

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   4 vakkenrekken

   2 legborden met elk 5 schuifboxen en 
1 brede schuifbox
1 legbord met 2 T-BOXXen en 
1 halfhoge schuifbox

   1 legbord met 2 L-BOXXen 136
1 legbord met klep

   2 legbordkleppen

   1 Multiconsole

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   1 composiet-langmateriaalbak

   1 legbord met 6 halfhoge schuifboxen 
1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen
2 legborden met ieder 2 L-BOXXen 238
1 vakkenrek
1 legbord met rand, 1 legbord 
met klep, 1 legbord met rand

   3 schuifladen

   1 liftklep, 1 kofferklem, 
1 vloerfrontpaneel, 1 multiconsole,
1 vloermontagerail ProSafe

BOXXEN SET ORIGINELE SORTIMO-BOXXen  +  ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de 
kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens.
Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtewand aangebracht en 
garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.
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FIAT DUCATO
BLOKKEN

B x D x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 79 kg

B x D x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 94 kg

B x D x H: ca. 2698 x 382 x 1426 mm
Gewicht: ca. 103 kg

B x D x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 28 kg

B x D x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 62 kg

B x D x H: ca. 1708 x 382 x 1610 mm
Gewicht: ca. 99 kg

DU MI LI-1 DU MI LI-2 NL DU MI LI-3 DU MI RE-1 DU MI RE-2 NL DU MI RE-3

FIAT DUCATO BLOKKEN   
WIELBASIS: 3450 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2006    |    SCHUIFDEUR RECHTS

   5 vakkenrekken

   2 legborden met rand

   1 legbord met 7 schuifboxen en 
1 brede schuifbox

   1 legbord  met 3 T-BOXXen

   2 vloerfrontpanelen

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   4 vakkenrekken

   1 legbord met 3 schuifboxen en 
3 brede schuifboxen
1 legbord  met klep
1 legbord met rand

   2 T-BOXXen op koffergeleiders

   1 koffer op kofferlade

   3 schuifladen, 1 legbordklep,
1 kofferklem, 1 Multiconsole

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   1 composiet-langmateriaalbak 
2 vakkenrekken
1 legbord met 3 L-BOXXen 102
1 legbord met 5 schuifboxen en 1 brede 
schuifbox

   1 legbordmet rand

   1 T-BOXX op koffergeleiders, 
1 LS-BOXX op kofferlade, 3 schuifladen, 
1 liftklep, 1 vloermontagerail 
ProSafe, 1 kofferklem, 1 multiconsole, 
3 schottensets, 3 antislipmatten

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   2 vakkenrekken

   1 legbord met rand

   3 schuifladen

   4 T-BOXXen op koffergeleiders

   1 legbordklep

   Spaceframe met geïntegreerd 
ProSafe sjorsysteem

   2 vakkenrekken

   1 legbord met 9 halfhoge S-BOXXen

   3 schuifladen

   3 T-BOXXen op koffergeleiders

   1 koffer op kofferlade, 1 liftklep,
1 vloerfrontpaneel, 1 vloermontage rail 
ProSafe, 1 uitklapbare werkbank met 
bankschroef

   3 schottensets, 3 antislipmatten

   3 vakkenrekken

   1 legbord met 3 schuifboxen
en 3 brede schuifboxen

   1 vloerfrontpaneel

BOXXEN SET ORIGINELE SORTIMO-BOXXen  +  ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de 
kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens.
Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtewand aangebracht en 
garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.



Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

SOWAPRO®

 de robuuste wandbekleding

Kijk voor meer informatie over de vloer-wand-oplossingen op www.sortimo.nl

Stap 2:  de keuze van de geschikte vloer

Stap 3:  de keuze van de geschikte zijwandbekleding

2

3

Meer voertuigvarianten op aanvraag.

SOWAFLEX®

 de lichte & stabiele wandbekleding

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER 
   de montagevloer die tegen een stootje kan
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• beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen

• uiterst stoot- en krasvast

• bestand tegen vocht en chemicaliën

• exact op het voertuigtype afgestemd

• 100% recyclebaar honingraat materiaal

• 60% lichter dan hout

•  vloer uit watervast verlijmd 
Noors Berken

• beschermingsvloer 9 mm

• uiterst kras- en slagvast

• qua maat perfect op het 
 voertuig afgestemd

• doorboren van de bodem
 van het voertuig overbodig

FIAT DUCATO
VLOER-WAND

FIAT DUCATO VLOER-WAND   
WIELBASIS: 3000 / 3450 mm    |    BOUWJAAR vanaf 2006    |    SCHUIFDEUR RECHTS

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Ducato  3000 mm H1 schuifdeur rechts 351014685

Fiat Ducato  3450 mm H2 schuifdeur rechts 351014681

Fiat Ducato 3000 mm H2 schuifdeur rechts 1000000146

Fiat Ducato 3450 mm H2 schuifdeur rechts 351014682

Voertuigtype Wielbasis  Artikelnr.

Fiat Ducato  3000 mm 331010270 

Fiat Ducato  3450 mm 331010272

Voertuigtype  Wielbasis Dak  Versie  Artikelnr.

Fiat Ducato  3000 mm H1 schuifdeur rechts 351014784

Fiat Ducato  3450 mm H1 schuifdeur rechts 351014785

Fiat Ducato 3450 mm  schuifdeur rechts 351014786

AANBOD PER SET: SOBOGRIP ® + SOWAPRO®
®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Keuze wandbekledingVoertuigtype  Wielbasis Dak Wandbekleding Artikelnr.

Fiat Ducato  3000 mm H1 zijwandbekleding 1-6 331010560

Fiat Ducato 3000 mm H2 zijwandbekleding 1-6 1000000148

Fiat Ducato 3450 mm H1 zijwandbekleding 1-6  331010820

Fiat Ducato 3450 mm H2 zijwandbekleding 1-6 331010562

Fiat Ducato 3000 mm H1 schuifdeur 9 331010574

Fiat Ducato 3450 mm H1/H2 schuifdeur 9 331010568

Fiat Ducato 3000 mm H1/H2 schuifdeur 10 331010570

Fiat Ducato 3450 mm H1/H2 schuifdeur 10 331010569  

Fiat Ducato elke H1/H2 deurbekleding 14/16 331010571

Fiat Ducato elke H1/H2 deurbekleding 13/15 331010572
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 De aluminium systeemplaat – ziet er niet alleen goed uit, maar is ook
 de basis voor talloze opties uit het Sortimo assortiment accessoires

 Het topsysteem – flexibele ladingbeveiliging
 op het voertuigdak

 LED-opbouwlamp – ook in het donker alles snel kunnen vinden

 Bakjes voor losse onderdelen en verdeelschotten – voor overzichtelijke schuifladen

ORIGINELE ACCESSOIRES
VAN SORTIMO 

ORIGINELE ACCESSOIRES

 De BOXXen-oplossingen – veelzijdig en 100% compatibel

 
ORIGINELE ACCESSOIRES
VAN SORTIMO 

MOBIEL ASSORTIMENT
DRAAGBARE OVERZICHTELIJKHEID 
VAN A TOT Z

MOBIEL ASSORTIMENT

 De BOXXen-oplossingen – veelzijdig en 100% compatibel
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WIJ ZIJN ALTIJD BIJ U IN DE BUURT!
CONTACT OPNEMEN MET SORTIMOT

U kunt ons bereiken via:

Tel.  0182-356060 

Fax  0182-356090  

E-mail: info@sortimo.nl

www.sortimo.nl

Sortimo Nederland B.V.

Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND

Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090

E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

INFORMATIEFORMULIER

Bedrijf

Naam, voornaam

Straatnaam Postcode Plaatsnaam

Tel. Fax

E-mail Branche

Datum Handtekening (firmastempel)

Wij danken u voor uw belangstelling 

en verheugen ons op uw telefoontje, 

fax of mail!

 Globelyst M brochure  Globelyst C brochure

 Sortimo brochure originele accessoires  Mobiel assortiment brochure

  In een adviesgesprek zou ik graag meer informatie ontvangen over Sortimo 

bedrijfswageninrichtingen.

Bel mij a.u.b. op om een vrijblijvende afspraak te maken 

op   om  uur. 

  Ik wil mij gratis abonneren op de Sortimo nieuwsbrief.

Mijn e-mailadres luidt: 

INFORMATIEFORMULIER
Vul het formulier in en fax het naar Sortimo 0182-35 60 90

Zend mij a.u.b. gratis en vrijblijvend meer informatie en catalogi:

 Per Post   Per E-Mail

WIJ ZIJN ALTIJD BIJ U IN DE BUURT!
CONTACT OPNEMEN MET SORTIMOT

www.sortimo.nl
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INTELLIGENTE MOBILITEIT!

Als marktleider bieden wij u ook op het internet tal van 

 servicediensten, informatie en een interactief aanbod op 

het gebied van bedrijfswageninrichtingen. 

INTELLIGENTE MOBILITEIT!

Een bezoek is de moeite waard – onze internetgegevens zijn steeds up-to-date!!

 www.sortimo.nl  

Over alle in de catalogus 
getoonde producten
vindt men op onze website 
  • aanvullende informatie 

  • inrichtingsvoorstellen

  Bezoek ons omvangrijke 
download-gedeelte! 

http://www.sortimo.nl

 www.sortimo.nl/newsletter  

De nieuwsbrief geeft 
regelmatig informatie over
  • actuele producten

  • beurzen/evenementen

  • interessante aanbiedingen

  • fantastische prijsvragen

  Vraag hem nu meteen gratis aan! 
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Voor meer informatie 

WWW.SORTIMO.NL

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

http://www.sortimo.nl
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