
Voor meer informatie 

WWW.SORTIMO.NL

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht
Telefoon +31(0)182-356060 · Fax +31(0)182-356090
info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

http://www.sortimo.nl

70
00

00
00

48
 / 

08
.2

01
2 

· V
er

an
de

rin
ge

n 
di

e 
ee

n 
te

ch
ni

sc
he

 v
er

be
te

rin
g 

be
te

ke
ne

n,
 d

ru
kf

ou
te

n 
en

 v
er

gi
ss

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

G
M

 0
8
 | 

2
0

12

lichter - flexibeler - eenvoudiger

www.sortimo.nl

GLOBELYST M
HET VOORBEELD VOOR BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN



NIET ALLEEN MOOI, 
MAAR OOK SLIM.

DESIGN

2

Iedereen heeft het over design.  

Wij verbinden design met optimale functionaliteit. 

Globelyst M biedt gebruiksgemak met betrekking tot de 

bedrijfswagen inrichting, draagt ertoe bij dat dankzij nieuwe, 

handige  snufjes de zoektijd beperkt blijft en staat nog 

 efficiënter  werken toe.

Zowel het beladen van de bestelwagen als de ladingbeveili-

ging wordt kinderlijk eenvoudig met behulp van het nieuwe, 

geïntegreerde ProSafe-systeem.

www.sortimo.nl
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Wij zijn wereldwijd de technologisch toonaange

vende marktleider als producent van professio

nele bedrijfswageninrichtingen voor de gehele 

 industriële en dienstverlenende sector. 

we hebben een mondiale marktoriëntatie, maar zijn over-

tuigd voorstander van duitsland als vestigingsplaats. op ons 

hoofdkantoor in Zusmarshausen produceren inmiddels ruim 

500 medewerkers ons complete assortiment. Vanuit deze 

productielocatie vinden onze innovatieve producten ‘made 

in Germany’ hun weg over de hele wereld. 

Sortimo bedrijfswageninrichtingen moeten voldoen aan 

de hoogste eisen. al twee decennia lang voeren wij daarom 

gezamenlijk met onze partners dEkRa, tÜV en adac 

 succesvol crashtests uit.

Met dezelfde pioniersgeest als aan het begin investeren 

wij voortdurend in de verbetering en verdere ontwikkeling 

van ons assortiment. het is onze ambitie om behoeften 

vroegtijdig te signaleren en daarvoor innovatieve oplossin-

gen te vinden. Zo ontstaan producten die vandaag al de 

standaard voor de toekomst zijn.

WERELDWIjD AAN DE TOP 
thuiS iN duitSlaNd

www.sortimo.nl
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1. Kostenbesparing

lekker doorrijden. terwijl anderen nog tanken, ben jij al op weg 

naar de volgende klant.  

2. Tijdbesparing

overwerk behoort tot het verleden. Ruim 50% van je 

collega's brengt meer dan een uur per dag onproductief in 

de bestel wagen door. wees slimmer. Vergeten gereedschap, 

beschadigde artikelen en ongesorteerde kleine voorwerpen 

behoren per direct tot het verleden.

3. Ladingbeveiliging 

ProSafe – de veiligheidsgordel voor je materialen en je leven. 

Geïntegreerde ladingbeveiliging – voor het eerst standaard.

4. Flexibiliteit 

doe jij het maar zoals je gewend bent, wij passen ons wel 

aan jou aan. bij ons ben je de ontwerper van je eigen bedrijfs-

wageninrichting en bepaal je zelf waar gereedschappen, 

machines en goederen veilig kunnen worden opgeborgen. 

alle afzonderlijke onderdelen zijn vrij combineerbaar.

5. Lichte constructie

’Stop er ook nog maar bij’. door de consequente lichte 

 constructie kun je meer bijladen. Vergeleken bij 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 ontwikkelen innovatieve oplossingen om jou het werk 

te veraangenamen. Maak je 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 verwon-

dingen door scherpe randen uit te sluiten. 

Made in Germany.

8. Imago

het is vergelijkbaar met een relatie: de eerste indruk is 

 bepalend. laat je klant zien dat jij de professional bent. 

Je bestelwagen is het visitekaartje van je bedrijf.

VOORHEEN

TEGENWOORDIG

6 7

DE VOORDELEN VOOR jOu 
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Dankzij een optimale mix van staal, aluminium 

en vezelcomposieten wordt het eigen gewicht van de 

bedrijfswageninrichting tot een minimum beperkt. 

 Vergeleken bij gewone bedrijfswageninrichtingen hebben 

we maar liefst 50% aan gewicht bespaard. 

dit is alleen mogelijk door het gebruik van uiterst stabiele 

en tegelijkertijd extreem lichtgewicht materialen.

Zo worden kosten bespaard en wordt tevens het milieu 

 ontzien, omdat de co2-uitstoot aanzienlijk wordt beperkt. 

bovendien bestaat de nieuwe Globelyst M bedrijfswagen-

inrichting voor 100% uit recyclebaar materiaal. Elke bedrijfs-

wageninrichting kan aan het eind van haar gebruikscyclus 

in zijn geheel worden gerecycled.

MiNiMalE uitStoot VaN SchadEliJkE 
StoFFEN, DuIDELIjKE VOORDELEN

8 9
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ZIjN TIjD VER VooRuit

Globelyst M is gebouwd volgens het 

 beproefde modulaire systeem van Sortimo, 

waarin alle onderdelen – uiteenlopend van het 

 verbeterde aluminium SpaceFrame tot en 

met het assortiment koffers en boXXen – volledig 

 systeemcompatibel zijn. Met de vele nieuwe 

 combinatiemogelijkheden kan de bedrijfswagen-

inrichting nog individueler worden vormgegeven. 

wij bieden:

  een bezoek met een demonstratievoertuig 

op jouw eigen werkplek

  individuele 3d-planning op maat gemaakt 

voor elke bestelwagen

 gratis offerte

 korte levertijden

 professionele inbouw

of kom nu meteen langs! dankzij ons volledige 

 verkoopnetwerk zijn wij ook bij jou in de buurt. 

www.sortimo.nl
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KWALITEIT 'MadE iN GERMaNY'

In jouw branche kun je niet zonder slimme 

oplossingen, veelbelovende innovaties en 

 optimale kwaliteit.

Voor jouw bedrijfswageninrichting maken wij met 

onze speciale bouwwijze gebruik van solide plaatstaal, 

licht aluminium en robuuste kunststoffen en leveren 

zo de hoogste kwaliteit – maar dat spreekt vanzelf.

Jouw klanten kunnen van jou op aan, en jij kunt van 

 Globelyst M op aan. kwaliteit is vanzelfsprekend!

www.sortimo.nl
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Wij van Sortimo willen graag dat je tijd overhoudt 

voor de belangrijke dingen in het leven!

Met Sortimo Xpress kun je je service-, werkplaats- en 

 bedrijfswagens sneller en nog efficiënter inzetten.

Vraag ons naar Sortimo Xpress! wij zullen je graag 

nader informeren 

 Xpress planning

 Xpress levertijd

 Xpress inbouw

alles onder één dak en heel simpel!

Ambacht is kunst – in het algemeen is elk door 

mensenhand gemaakte product uniek!

als vakman zoek je het bijzondere, iets dat precies 

is afgestemd op de eigen behoeften, iets wat het werk 

er eenvoudiger op maakt, dat veilig en door en door 

 beproefd is: 

Sortimo Individueel – geheel zonder concessies 

Elke Sortimo bedrijfswageninrichting uit ons  individuele 

 modulesysteem is een uniek exemplaar dat speciaal is 

aangepast aan jouw behoeften. om te voldoen aan elke 

 individuele eis, zouden wij zoveel mogelijk over je dagelijkse 

werkzaamheden en arbeidsprocessen te weten willen 

 komen, om met onze unieke 3d-configurator een oplossing 

uit te werken. 

Er zijn onbegrensde samenstellingsmogelijkheden, waarbij 

onze verkoopadviseur met raad en daad terzijde staat. 

Neem eens een kijkje in een van onze vestigingen of 

 Sortimo service stations.

laat je verrassen door de eenvoud en efficiency van 

het bijzondere! 

SORTIMO XPRESS
tiJd iS GEld!

SORTIMO INDIVIDuEEL
GEwooN MEER – hEt RoNdoM-
ZoRGElooS-PakkEt VaN SoRtiMo!

SoRtiMo iNdiViduEElSoRtiMo XPRESS

SNEL bESCHIKbAAR PRECIES OP MAAT

14 15
www.sortimo.nl



zorgt voor datgene wat je in de alledaagse werksituatie 
werkelijk nodig hebt: een snel, flexibel systeem voor de 
hoogste eisen met minstens 3 jaar garantie.GLOBELYST M

www.sortimo.nl
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GLObELYST M – 
       iN ÉÉN ooGoPSlaG

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 vakkenrekkken van Globelyst M.

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.

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 te altijd binnen handbereik.

Sortimo i-BOXX 

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

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 
100 kilo worden beladen. Ze zijn verkrijg-
baar in diverse breedtes en hoogtes.

Werkbanken

Veranderen bedrijfswagens in mobiele 
werkplaatsen. De werkbanken zijn leverbaar 
als uitklapbare 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.

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.

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.

www.sortimo.nl
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GlobElYSt M
hEt oPbERGSYStEEM
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Geïntegreerd sjorsysteem

het nieuwe ProSafe vastzetsysteem is standaard geïn-

tegreerd in de staanders van de bedrijfswageninrichting. 

ook frame en vloerprofielen bevatten deze intelligente 

mogelijkheid tot beveiliging van de lading. 

Er hoeven dus geen extra montagerails meer te 

worden aangebracht.

Vastzetsysteem voor meer veiligheid

Met de ProSafe vloermontagerails kun je voorwerpen 

die veel ruimte innemen, veilig vastsjorren. Zo ben je 

met je lading veilig onderweg. 

Vastsjorren zonder extra gewicht

dankzij ProSafe hoef je geen extra montagerails te 

 kopen. dit bespaart geld en vooral gewicht.

20 21

iNtRo
cREditS

iNtRo
cREditS

EENVoudiG VaStSJoRREN
PROSAFE

PRoSaFE

kijk voor meer informatie over ProSafe op www.sortimo.nl

ProSafe in de staander

ProSafe in het verbindingsprofiel

ProSafe als vloerprofiel

ProSafe in de staander



Eenvoudig te openen door de 
nieuwe greeptechniek – ook met 
werkhandschoenen aan.

Ladefront openen

MultiSlide

22 23

laNGMatERiaalbak VaN coMPoSiEt

… voor je gereedschap is nauwelijks een betere plaats te 

bedenken. Vier qua hoogte en breedte verschillende 

 modellen met een laadvermogen tot max. 100 kg zorgen 

voor de nodige orde en bieden een veilige bergplaats 

voor alle soorten gereedschappen en kleine voorwerpen. 

bijzonder slim: de grepen zijn zo geconstrueerd dat ze ook 

met werkhandschoenen probleemloos kunnen worden 

 geopend. 

de schuifladen zijn bijzonder licht en door hun fronten van 

stootbestendige kunststof ook opgewassen tegen de 

 harde belastingen in de alledaagse werkpraktijk. de nieuwe 

vergrendeltechniek zorgt er tijdens het rijden voor dat de 

lade veilig en geluidsarm is vergrendeld.

Vanzelfsprekend kunnen de schuifladen met verdeelschot-

ten naar eigen inzicht worden ingedeeld – geluiddempende 

antislipmatten bieden extra comfort – kwaliteit tot in het 

kleinste detail. 

Met de nieuwe Multislide met de kwaliteitskenmerken 

van een schuidlade kun je koffers en boxen snel pakken. 

Van de stalen koffer tot en met de nieuwe i-boXX vinden 

alle mobiele transportsystemen van Sortimo een veilige 

plek. door de geheel uittrekbare lade kunnen de deksels 

van  koffers en boxen volledig worden geopend en worden 

 kleine voorwerpen en gereedschappen snel gevonden.

LAAT jE NIET IN 
EEN laatJE StoPPEN …

jE LICHTE tRaNSPoRtEuR 
VooR laNGMatERiaal

SchuiFladEN  |  ladEFRoNtEN
MultiSlidE

Met de nieuwe langmateriaalbak van licht, maar zeer stabiel 

composiet transporteer je eenvoudig buismaterialen en 

 andere vlakke materialen, alsook kabelgoten en elektrici-

teitsbuizen. Vergeleken met een bak van plaatstaal bespaar 

je maar liefst 30% aan gewicht. het composietmateriaal is 

niet alleen bijzonder licht, maar ook bestand tegen zuren en 

door zijn harde oppervlak tevens beschermd tegen 

externe invloeden.

door een innovatief productieproces kan de langmateriaal-

bak worden gefabriceerd in elke gewenste lengte en 

 worden aangepast aan het voertuig.

door de nieuwe, naar beneden openende afsluitklep 

 kunnen de buizen barrièrevrij worden in- en weer 

 uitgeladen.

www.sortimo.nl



GLObELYST M | FEatuRES

Zit gegarandeerd klemvast 

Zo vinden machinekoffers en boxen van verschillende 

grootte een veilig houvast in de laadruimte. afhankelijk van 

het aantal machinekoffers kan de variabele klemconstructie 

door de ergonomisch gevormde pistoolgreep eenvoudig 

worden aangepast. de van slijtvast schuimrubber gemaakte 

aandrukrol voorkomt het wegglijden van je koffers.

de kofferklem kan op elke willekeurige hoogte en breedte 

worden ingebouwd.

Kleine klep, waar veel achter steekt 

om ervoor te zorgen dat grote reserveonderdelen een-

voudiger in het schap kunnen worden gelegd, hebben we 

een lichte legbordklep van aluminium ontwikkeld. de klep 

kan met slechts één hand worden geopend en gesloten. 

dankzij de veerbelaste draaipunten blijft de klep ook op 

slechte wegen veilig en onhoorbaar gesloten.

Grote klep, waar nog meer achter steekt 

Volgens hetzelfde principe bieden wij ook een legbordklep 

aan die met een hoogte van 136 mm je lading veilig in de 

bedrijfswageninrichting op de vloer houdt.

Grootste klep, nog meer functionaliteit 

als je nog meer ruimte nodig hebt, is er de grote klep met 

een hoogte van 170 mm. door de vergrendeling van de 

 geopende klep op 90° kunnen zware reserveonderdelen 

gemakkelijker worden ingeladen, omdat ze vóór het 

 opbergen op de binnenzijde van de klep kunnen worden 

neergezet

Zichtscherm

Met het rolluik van lichte holle lamellen is de lading in een 

handomdraai uit het zicht en veilig opgeborgen. het 

 optioneel verkrijgbare slot zorgt voor extra bescherming 

 tegen onbevoegde toegang.

Meer dan een haak

door de professionele en elegante aluminium systeemwand 

kan de bedrijfswageninrichting nu nóg beter worden benut. 

Via het nieuwe gatenpatroon kan een uitgebreid assorti-

ment toebehoren, van slanghouder tot en met brandblus-

ser, eenvoudig worden gemonteerd. Met de diverse haken 

en klemmen van het nieuwe, veelzijdige hakensysteem 

van slagvast abS-kunststof zijn gereedschappen en kabels 

meteen na het openen van de deuren binnen handbereik.

Kofferklem Rolluik

Aluminium systeemwandLegbordkleppen hoogte 4 en 8

24 25
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WM 331
Gereedschappen 
individueel opgeborgen

TK 40 3/5
Gereedschappen en 
kleine voorwerpen altijd 
onder handbereik

DK 321 F
Nozzles overzichtelijk 
gesorteerd

al 40 jaar lang komt de stalen koffer van Sortimo op 

het gebied van functionaliteit, indelingsmogelijkheden en 

duurzaamheid aan alle wensen tegemoet. 

hij is beschikbaar in vier verschillende hoogtes met de 

meest uiteenlopende indelingen. Van inzetbakjes in enkele 

of dubbele laag via verdeelschotten tot en met speciale 

 inzetelementen voor nozzles.

Eén ding hebben ze allemaal gemeen: dankzij de schuim-

inleg in de deksel raakt de inhoud niet door elkaar en blijft 

 alles op zijn plaats. 

Voor de montage in de bedrijfswagen heb je de keuze uit 

koffergeleiders of een volledig uittrekbaar kofferplateau.

OPGERuIMD – DRAAGbAAR
VaN MEEt aF aaN

StalEN koFFERS StalEN koFFERS

KM 332 E
Kleine voorwerpen veilig gesorteerd

26 27
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oPGERuiMd – MobiEl
DE MbOXX

oPGERuiMd – oVERZichtEliJk
DE SbOXX

de M-boXX is de ideale transportbox voor het grove werk. 

Van kwast en hamer tot en met buistang – alles past erin. 

de M staat voor mobiliteit: wie heeft er nou een schuiflade 

die je mee kunt nemen? als schuiflade binnen de bedrijfs-

wageninrichting of mobiel gebruikt met deksel – de M-boXX 

is echt een manusje van alles. afhankelijk van de toepassing 

ook uitbreidbaar met verdeelschotten of schuimrubberinzet.

S staat voor schuiffunctie en tevens voor kijkvenster. Met 

de schuiffunctie kun je heel eenvoudig bij je schroeven en 

 fittingen komen: het werkt als een schuiflade. door het 

 kijkvenster heb je onmiddellijk zicht op de gehele inhoud. 

Met de vergrendeling op de legplank zijn de boxen ook 

nog eens veilig tijdens het rijden. 

Voor een nog fijnere indeling kunnen alle boxen worden aan-

gevuld met scheidingswanden. de boxen zijn ook beschik-

baar in dubbele breedte voor nog meer inhoud. om de ruim-

te in je bedrijfswageninrichting nog effectiever te kunnen 

benutten, is de S-boXX nu ook verkrijgbaar op halve hoogte.

Voor een nog beter overzicht completeren de optionele 

 beschrijfbare etiketten het assortiment S-boXXen. 

de etiketten worden onder de kijkvensters gestoken, zijn 

 beschermd tegen vuil en blijven dus lang leesbaar. 

Gewoon orde en overzichtelijkheid.

baar in dubbele breedte voor nog meer inhoud. om de ruim-

te in je bedrijfswageninrichting nog effectiever te kunnen 

benutten, is de S-boXX nu ook verkrijgbaar op halve hoogte.

Voor een nog beter overzicht completeren de optionele 

 beschrijfbare etiketten het assortiment S-boXXen. 

de etiketten worden onder de kijkvensters gestoken, zijn 

 beschermd tegen vuil en blijven dus lang leesbaar. 

S-BOXX standaard Dubbele S-BOXX Halfhoge S-BOXX

M-BOXX zonder greep en deksel M-BOXX met greep M-BOXX met greep en deksel

28 29

M-boXX S-boXX
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duidEliJk ZichtbaaR
DE TbOXX

aaNhaNkEliJk
DE LbOXX

licht, robuust en willekeurig te plaatsen – deze eigenschap-

pen maken de t-boXX tot een echt alternatief voor de 

 klassieke stalen koffer. dankzij de behuizing van polypropy-

leen kun je je t-boXX ook neerzetten op kwetsbare 

 oppervlakken als parket of marmer. behalve met de trans-

parante deksel van hoogvast polycarbonaat voor een 

snelle blik op de inhoud, scoort de t-boXX vooral met de 

 praktische inzetbakjes. 

de inzetbakjes kunnen willekeurig worden geplaatst en 

 probleemloos met andere kleine voorwerpen en gereed-

schappen worden gecombineerd. door de vergrendeling 

op bodem en deksel blijven alle kleine voorwerpen tijdens 

het transport op hun plaats.

al evenmin een probleem: de borging. de t-boXX kan 

altijd veilig worden bevestigd – zowel op legbord en 

 koffergeleider als op draaideur. 

de l-boXX van Sortimo transporteert gewoon alles – 

zware materialen, demomodellen of gereedschap – van 

voertuig naar werkplek en weer terug.

Veilig, comfortabel en betrouwbaar. Vanzelfsprekend 

kan de l-boXX naadloos worden geïntegreerd in 

het  Globelyst M systeem. Nog een voordeel: het snelle 

 kliksysteem. 

daarmee kun je de l-boXXen zonder moeite met elkaar 

verbinden en met één druk op de knop weer van elkaar 

scheiden – afhankelijk van de persoonlijke behoefte. 

Met de praktische carMo vloerplaat kunnen alle l-boXXen 

zelfs in de auto veilig worden getransporteerd.

T-BOXX hangend aan de 
bedrijfswageninrichting

MOBILITEIT VOOR   PROFESSIONALS
30 31
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ÉÉN SYSTEEM VooR allES

32 33

Het Sortimo LbOXX systeem overtuigt. 

Gerenommeerde producenten op de markt gebruiken 

de l-boXXen al als transportkoffer of als verpakking.

Zo wordt de l-boXX een echte partner-app met een groot 

aantal uitrustingsmogelijkheden. Zowel voor gereed-

schappen als voor kleine voorwerpen bepaalt Sortimo 

de industriële standaarden op het gebied van

professionaliteit en mobiliteit.

Voor jou als klant verandert alleen de kleur, want het 

maakt niet uit bij welke  of branche je een Sortimo boXX in 

koopt – aan de functionaliteit doet dat geen afbreuk. 

het systeem blijft – ook branche specifiek – hetzelfde en is 

 vanzelfsprekend compatibel met het Globelyst 

 systeem.

ÉÉN SYStEEM.ÉÉN SYStEEM.

SORTIMO PARTNERAPPS 
VOOR jOuW SuCCES



Echt kwalitEitSbEhoud
VLOER EN WAND

VEiliG VaStGEboNdEN
VASTZETSYSTEMEN

Niet alleen gereedschap moet veilig worden getranspor-

teerd, ook het transportmiddel zelf heeft een zekere 

 bescherming nodig.

wie is het niet al eens overkomen: lading die door onoplet-

tendheid tegen de zijwand valt en vervolgens lelijke deuken 

in het plaatstaal van het voertuig achterlaat. dat is uiteraard 

vervelend, maar het kan door een stabiele zijwandbekleding 

worden vermeden: een garantie voor kwaliteitsbehoud  

van je bedrijfswagen. 

Zo is er dus ook geen sprake van ergernissen bij het 

 inleveren van de leaseauto.

Met de wandbekleding Sowaflex – van het lichte  

materiaal van honingraatblokken – kan het voertuig door 

een enorm schok- en krasbestendig oppervlak tegen 

 ‘inwendig letsel’ worden beschermd. de tegen vocht en 

chemicaliën  bestendige kunststof bekleding is perfect  

op maat, ca. 60% lichter dan hout en kan zelfs worden 

 aangebracht op schuifdeur en achterklep. 

Elk onderdeel is afzonderlijk verkrijgbaar. Zodoende kan  

de wandbekleding naar believen voor elke bestelwagen 

worden samengesteld.

Met de wandbekleding SowaPro van grijs gecoat hdF-

materiaal bieden wij een voordelige totaaloplossing voor de 

gehele laadruimte aan.

de basis van elke bedrijfswageninrichting is de vloer, die  

niet alleen dient ter bescherming van het voertuig, maar ook 

het fundament vormt voor bevestiging.

de twee vloervarianten Soboflex en Sobogrip zijn 

 precies afgestemd op elk voertuig. hierop wordt de bedrijfs-

wageninrichting gemonteerd zonder dat in de bodem van 

het voertuig hoeft te worden geboord.

het maakt daarbij niet uit of je kiest voor de bijzonder 

 slipvaste en slijtvaste 12 mm vloer Soboflex of voor de voor-

delige 9 mm beschermingsvloer Sobogrib – je krijgt gega-

randeerd Sortimo-kwaliteit. onze vloeren worden uitsluitend 

gemaakt van Noors berkenhout en de afzonderlijke lagen 

hout zijn duurzaam watervast verlijmd. het voertuig is 

 optimaal beschermd tegen beschadigingen en de alumini-

um instapranden zorgen voor een veilige stabiliteit –  

zondermeer vloeren met meerwaarde. 

Een veilig transport van gereedschap of materiaal  

begint met vastsjorren.

opdat iedereen zijn taak als chauffeur optimaal kan 

 vervullen, bieden wij verschillende mogelijkheden om 

 montagerails voor de ladingbeveiliging in de  

het voertuig aan te brengen.

de zowel aan de wandbekleding als in de montagevloeren 

monteerbare montagerails vormen de basis voor span

stangen enerzijds en veiligheidsgordels anderzijds.  

de vloermontagerails scoren nog eens extra door de 

 barrièrevrije inbouw in de Soboflex of Sobogrip vloeren.

de universeel toepasbare spanstangen kunnen, afhankelijk 

van de positie van de montagerails, zowel horizontaal  

als verticaal worden gebruikt voor het vastzetten van lading. 

door hun vierkante profiel bieden ze optimale steun. 

 bovendien kunnen in het geïntegreerde railprofiel sjorban

den en sjorbandfittingen worden vastgezet.

aanvullend biedt het Sortimo assortiment een breed  scala 

van mogelijkheden tot beveiliging van de lading, uiteen-

lopend van gordel tot veiligheidsnet.  

 Spanstangen 
 
  Spanstangen van aluminium 

met kunststof beschermings-
profiel voorkomen dat de 
lading kan gaan schuiven

 

 Montagerails 
 
  Montagerails op de wanden van de 

laadruimte voor de bevestiging van 
spanstangen en voor de beveiliging  
van de lading met spanbanden.

 Spanband 
 
  Spanband met ratel-spanslot voor  

het borgen van zware lading

 Bevestigingsogen 
 
  Met de in de Sobogrip verzonken 

bevestigingsogen blijven de door de 
voertuigfabrikant aangebrachte  
behouden.

www.sortimo.nl
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ladiNGbEVEiliGiNGVloER EN waNd

Sobogrip Soboflex

Sowaflex SowaPro



GaStRaNSPoRt ZoNdER RiSico
LuCHTTOEVOER EN VENTILATIE

de wetgever eist bij het transport van gasflessen

een voertuigventilatie met vrije openingen. 

Sortimo biedt een ventilatiesysteem dat naar keuze kan 

worden gebruikt voor luchttoevoer of ontluchting, 

afhankelijk van het gebruik van zware of lichte gassen.

door de aerodynamische vormgeving ligt de doorvoer-

capaciteit van verse lucht ruimschoots boven de wettelijke 

eisen.

Vloerontluchting bl dakventilator Grote dakventilator, draaibaarZijventilator
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 Ladderlift

  De ladderlift is geschikt voor het comfor-
tabel vervoeren van zware ladders. 

  Het omhoogklimmen en het vastsjorren 
van de ladder is niet meer nodig dankzij 
het met gasdrukveren ondersteunde 
liftsysteem. 

  Zo kunnen dus alle één- en meerdelige 
ladders probleemloos vanaf de grond 
worden bediend. 

  De ladderlift is verkrijgbaar in de basis-
lengten 2,5 en 3 meter.

 Transportbuis

 De perfecte TopSysteem aanvulling. 

  Zo kan ook lange lading droog en veilig 
worden opgeborgen. 

 De deksel is afsluitbaar.

 Profielrail

  Extra dwarsdragers kunnen 
 eenvoudig worden ingevoegd. 

  Ze verhogen de stabiliteit en 
dienen voor de bevestiging van het 
uitgebreide toebehoren.

  Aan de profielen kunnen ook de 
vastzetpunten eenvoudig worden 
bevestigd. 

  Een rubber strip aan de bovenkant 
voorkomt het schuiven van de 
lading.

 Zijprofiel

  Het aluminium zijprofiel dient voor 
de stabilisatie en bevestiging van 
een onbeperkt aantal dwarsprofie-
len. Deze kunnen worden voorzien 
van je eigen bedrijfslogo.

  Het neerzetten van een ladder is 
mogelijk zonder het voertuig te 
beschadigen.

  Fixeerbeugels voor 
rechte ladders

 Aan het zijprofiel kunnen bevesti-
gingsbeugels worden aangebracht 
om het zijdelings wegglijden van 
de rechte ladders te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat de ladder 
veilig en stevig staat.

 Laadrol

  Het ideale hulpje voor zware of 
 volumineuze lading.

  Met de laadrol kan het materiaal 
probleemloos op het voertuigdak worden 
gerold. 

  Hij is verkrijgbaar in de breedtes 500, 
1250, 1350, 1450, 1550, 1650 en 
1750 mm.

  Variabel verplaatsbare 
profielsteunen

 De profielsteunen dienen voor de zijwaartse 
beveiliging van de lading. 

  De hoge profielsteun kan naar wens worden 
ingekort

  Beide profielsteun kunnen op elke gewenste 
plek via de aluminium dwarsprofielen 
worden vastgezet.

 Zwaailicht

  Waarschuwingslamp voor het 
beveiligen van de werkomgeving.

FlEXibElE ladiNGbEVEiliGiNG oP 
hEt VoERtuiGdak  |  TOPSYSTEEM
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inFormatieFormulier
Vul het formulier in en fax het naar Sortimo 0182-356090

ik zou graag kosteloos meer informatie en catalogi 
toegestuurd krijgen:

Sortimo Nederland B.V. · Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · Telefoon +31(0)182-356060 · Fax +31(0)-356090 · info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

 Globelyst C brochure  Catalogus Mobiel assortiment
 LS-BOXX brochure  Sortimo originele accessoires catalogus

 

 Merkenfolder met Sortimo bedrijfswageninrichting voor: 

 Citroën  Fiat  Ford  Iveco

 Mercedes-Benz  Nissan  Opel  Peugeot

 Renault  Toyota  Volkswagen

 In een adviesgesprek zou ik graag meer informatie ontvangen over Sortimo bedrijfswageninrichtingen.
Ik zou graag telefonisch benaderd willen worden voor het maken van een vrijblijvende afspraak
 op ______________ om ______________ uur. 

 Ik wil mij gratis abonneren op de Sortimo nieuwsbrief.
Mijn e-mailadres luidt: ______________________________________________________________________

Bedrijf

Naam, voornaam

Straatnaam Postcode Plaatsnaam

Tel. Fax

E-mail

Branche

Hartelijk dank voor je belangstelling! Wij verheugen 
ons op je telefoontje, fax of mail!niet aLLeen mOOi, 

maar OOK SLim.

iedereen heeft het over design. Wij combineren 

design met optimale functionaliteit. 

Globelyst m biedt gebruiksgemak m.b.t. de bedrijfswagenin-

richting, draagt ertoe bij dat dankzij nieuwe, handige snufjes 

de zoektijd beperkt blijft en maakt het werken nog efficiën-

ter.

Zowel het beladen van de bestelwagen als het 

beveiligen van de lading is een fluitje van een cent dankzij 

het nieuwe, geïntegreerde ProSafe-systeem.

DESIGN

www.sortimo.de
543

Sortimo iS altijd in de buurt!
JOUW cOntact met SOrtimO

Wij zijn bereikbaar via:

tel. 0182-356060

Fax 0182-356090

e-mail: info@sortimo.nl

www.sortimo.nl
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Voor meer informatie 

WWW.SORTIMO.NL

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht
Telefoon +31(0)182-356060 · Fax +31(0)182-356090
info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

http://www.sortimo.nl
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