
ZVONKA VOLKSWAGEN
ZVNÚTRA SORTIMO

sortimo.sk

od profesionálov pre profesionálov
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3 roky záruka – Na tieto výrobky poskytuje 
Sortimo 3 roky záruky pri montáži autorizo-
vanými partnermi.

 

Upgrade – Tieto výrobky sú flexibilne a indi-
viduálne kombinovateľné s ďalšími Sortimo 
výrobkami.

 

Testované nárazmi – Tieto produkty Sortimo 
zodpovedajú najvyšším požiadavkám na 
bezpečnosť a sú úspešne testované na náraz
v spolupráci s TÜV, DEKRA alebo s ADAC
v simulovanom prípade skutočnej zrážky.

Ľahké a robustné – Tieto výroboky kombinujú 
najmodernejšiu ľahkú konštrukciu s najvyššou 
mierou stability.

 

ProSafe – V tomto výrobku sú už integrované 
body pre upevnenie nákladu upínacími pásmi 
ProSafe.

 

Redukovanie CO2 – Výrobok je na základe 
najmodernejšej ľahkej konštrukcie natoľko 
redukovaný vo svojej hmotnosti, že sa 
významne šetria pohonné hmoty a takto sa 
prispieva k redukcii CO2.

IKONY
+ VLASTNOSTI

Zakúpenie auta je vec dôvery 
Rozhodli ste sa pre úžitkové vozidlo Volkswagen, lebo kladiete dôraz 
na kvalitu a individuálny úžitok. Kvalita a úžitok by ale nemali poznať 
žiadne hranice. Preto ste s Vašou požiadavkou na vybavenie vozidla 
celkom správne práve v Sortimo. Otvárame Vám nové horizonty
inteligentnými riešeniami pre Vaše individuálne potreby.

Vaša výhoda
Máme perfektne prispôsobené zariadenie pre Váš transportér, lebo 
naše zariadenia vyvíjame spolu s Volkswagenom. Regále Sortimo 
sú perfektne zladené na upevňovacie body Vášho vozidla, ktoré tam 
už existujú. Tým pádom sa nemusíte obávať žiadnych poškodení
karosérie Vášho vozidla.

VOLKSWAGEN A SORTIMO –
VŽDY BEZ STAROSTÍ

sortimo.sk

Individuálne pre Vás, rozmerovo presne pre Váš Volkswagen.
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CRASHTEST

CRASHTEST

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.

S našimi výrobkami narážame proti stene - úspešne

Lebo len to, čo obstojí v praktických testoch, je aj dosť dobré 
pre nášho zákazníka.

GLOBELYST XPRESS
Globelyst boduje modulárnou konštrukciou, ktorá sa dá kedykoľvek ľubovoľne meniť 
a rozšíriť. Zariadenie Globelyst, ktoré je perfektne zladené na Váš VW Caddy, T6 
alebo Crafter.

Varianty nájdete od strany 8.

PROSAFE
Pomocou systému upevnenia pásmi ProSafe ste Vy a Váš 
náklad na cestách vždy v bezpečí. Integrovaný 
zabezpečovací systém nákladu ProSafe Sortimo Vám 
umožní rýchle a jednoduché upevnenie nákladu pásmi 
a tým zabezpečuje nielen bezpečnosť, ale aj poriadok 
a efektívne prevádzkovanie.

Navyše, od roku 2014 ponúka Sortimo ako jediný výrobca 
s podlahou SoboGrip ProSafe aj kompletný balík 
zabezpečenia nákladu ako kompletné riešenie pre Váš 
transportér. Ďalšie informácie sú dostupné na strane 28.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

Preddefinované riešenia s maximálnym
využitím priestoru
+    atraktívny pomer ceny-výkonu
+    rôzne formy financovania
+     všetko z jednej ruky

PONÚKAME:

Systémom zabezpečenia nákladu Sortimo, Programom BOXXov a kufrov ako aj rozsiahlym
originálnym príslušenstvom nie sú individualite určené žiadne hranice. 

Široké možnosti výberu v sortimente kufrov a boxov ako aj 
v originálnom príslušenstve SORTIMO. Všetko kompatibilné 
s regálovým systémom a prispôsobené na mieru vašim 
požiadavkám.
Ďalšie informácie nájdete na stranách 30 až 35 .

od strany 8

strana 28

od strany 30
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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.

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 viac naložiť. Na rozdiel od 
obvyklého vybavenia vozidiel ušetrí Globelyst až do 50 percent váhy. 
Porovnajte si to prosím.

6. Inovatívne
My sme jednoducho takíto, nie sme schopní to robiť inak. Už vyše 40 
rokov investujeme do progresívnych technológií a vyvíjame inovatívne 
riešenia pre to, aby sme 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.

GLOBELYST – 
VAŠE VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

sortimo.sk
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GLOBELYST – 
NA PRVÝ POHĽAD

Sortimo i-BOXX 

Či samostatne alebo ako súčasť LS-BOXXu – i-BOXX 
zaisťuje poriadok. Dostať ho v dvoch výškach a osadiť 
ho možno dvomi Insetboxmi.

Príslušenstvo Sortimo 

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

Sklopné čelo 

Výklopné čelá pri podlahe zabezpečujú poriadok, 
prehľadnosť a bezpečnosť vo vozidle.

Regále a vane 

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

Sortimo L-BOXX a LS-BOXX

Mobilné plastové kufríky s mnohorakými možnosťami 
roztriedenia sú k dispozícii v piatich výškach. L-BOXXy 
sa dajú navzájom rýchlo pospájať kliknutím a tak je 
možné ich prepravovať navzájom pospájané.

Sortimo M-BOXX

Veľký mobilný box s držadlom, voliteľne sa dá dostať 
aj s vekom. M-BOXX sa upevňuje v systéme regálov 
zaklapnutím a dá sa použiť aj ako zásuvka.

Sortimo S-BOXX 

Zásuvné boxy sú k dispozícii v štyroch výškach, dvoch 
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.

Kovový kufrík

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

Zásuvky

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

MultiSlide 

MultiSlide umožňuje rýchlu obsluhu všetkých kufríkov 
a BOXXov. Vďaka úplnému výsuvu  sa dajú otvoriť 
všetky veká a drobné diely a náradia viete rýchlo 
vybrať.

Pracovné stoly

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

Montážne bezpečnostné podlahy 

Ako základ pre zariadenie vozidla sú na výber k dis-
pozícii viaceré ochranné a montážne podlahy. Podlahy 
sú individuálne prispôsobené na príslušný typ vozidla, 
poskytujú integrované možnosti upevňovania pásmi
a ochraňujú podlahu vozidla pred poškodeniami.

Pohyblivá fixácia kufrov 

Bezpečné uchytenie kufrov s náradím alebo prístrojmi 
a odkladá sa len jedným pohybom.

Kompozitná vaňa na dlhý tovar 

Pomocou vane na dlhý tovar nie je preprava dlhých 
predmetov vo vozidle žiadny problém.

GLOBELYST
SYSTÉM OBJEDNÁVANIA

sortimo.sk

Držiak i-BOXXu

Držiakom i-BOXXu sa dajú na vybavení vozidla celkom 
jednoducho upevniť všetky i-BOXXy a tým spôsobom 
ich máte vždy poruke.

Rolety

Roletami z ľahkých dutinových profilov sa 
zabezpečí ochrana nákladu a jeho uskladnenie. 
Na prídavnú ochranu pred neoprávneným 
zásahom slúži zámok, ktorý vám naceníme
na vyžiadanie.

ProSafe

Systém zabezpečenia nákladu je integrovaný
v stĺpikoch a priečnych trámoch.

Sortimo T-BOXX 

Praktický kufrík z plastu s priehľadným vekom 
umožňuje rýchle nahliadnutie do obsahu. Navyše je
T-BOXX možné bezpečne umiestniť vo vybavení 
vozidla.
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VPRAVO
(STRANA SPOLUJAZDCA)

VĽAVO
(STRANA VODIČA)

Krok 1: Vyberte si zodpovedajúce zariadenie1

VOLSWAGEN CADDY 
BLOKY

VOLKSWAGEN CADDY BLOKY   
RÁZVOR: 2681 MM    |    ROK VÝROBY 2015    |    POSUVNÉ DVERE VPRAVO

CA 15 KU RE-1 CA 15 KU RE-2 CA 15 KU RE-3CA 15 KU LI-1

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1068 mm
Hmotnosť: cca 29 kg

CA 15 KU LI-2

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 44 kg

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1085 mm
Hmotnosť: cca 58 kg

D × Š × V: cca 762 × 382 × 1000 mm
Hmotnosť: cca 21 kg

D × Š × V: cca 762 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 33 kg

D × Š × V: cca 958 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 59 kg

CA 15 KU LI-3
   2 regálové vane 
   1 regálová vaňa s plastovými Boxmi
   1 podlahový lem

   zvislé upínacie lišty ProSafe
   1 regálová vaňa
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   2 regálové vane s plastovými boxmi
   2 plastové kufre na výsuve
   3 zásuvky
   1 výklopné čelo
   1 fixácia na kufor
   1 podlahová upínacia lišta ProSafe

   2 regálové vane
   1 regálová vaňa s boxom a prepravkou
   1 podlahový lem

   2 regálové vane s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s boxmi
   2 zásuvky
   1 sklopné čelo

  zvislé upínacie lišty ProSafe
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 regálová vaňa s plastovým kufrom   

       a plastovým boxom
  2 zásuvky
  1 výklopné čelo
   1 podlahová upínacia lišta ProSafe
   1 sklopná doska so zverákom

   1 regálová vaňa
   1 regálová vaňa s lemom
   2 plastové kufre na výsuve
  2 regálové vane s plastovými boxmi
   2 sklopné čelá

PROSAFE
PROSAFE
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VPRAVO
(STRANA SPOLUJAZDCA)

VĽAVO
(STRANA VODIČA)

Krok 1: Vyberte si zodpovedajúce zariadenie1

VOLKSWAGEN CADDY 
BLOKY

CA 15 MA RE-1 CA 15 MA RE-2 CA 15 MA RE-3CA 15 MA LI-1

D × Š × V: cca 1730 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 40 kg

CA 15 MA LI-2

D × Š × V: cca 1730 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 66 kg

D × Š × V: cca 1730 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 63 kg

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 29 kg

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 39 kg

D × Š × V: cca 1442 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 62 kg

CA 15 MA LI-3
  3 regálové vane
  1 regálová vaňa s nízkym lemom
  1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 regálová vaňa s plastovými kuframi
  2 podlahové lemy

   zvislé upínacie lišty ProSafe
   1 regálová vaňa
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   2 regálové vane s plastovými boxmi
   2 plastové kufre na výsuve
   3 zásuvky
   1 výklopné čelo
   1 fixácia na kufor
   1 podlahová upínacia lišta ProSafe

   2 regálové vane
   1 regálová vaňa  s plastovými boxmi
   1 podlahový lem

   1 regálová vaňa 
   2 regálové vane s plastovými boxmi
   1 regálova vaňa s nízkym lemom
   1 sklopné čelo

   zvislé upínacie lišty ProSafe 
 1 regálová vaňa s plastovými boxmi
 1 regálová vaňa 
 1 regálová vaňa s kuframi a boxom
 1 výklopné čelo
 1 podlahová upínacia lišta ProSafe
 1 sklopná doska so zverákom

   2 regálové vane
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 plastový kufor na výsuve
   1 kovový kufor na výsuve
   2 zásuvky
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   2 sklopné čelá

VOLKSWAGEN CADDY BLOKY  
RÁZVOR: 3002 MM    |    ROK VÝROBY 2015    |    POSUVNÉ DVERE VPRAVO

BOXX-SET  Originálne SORTIMO BOXXy  +  Panel pre upevnenie L-BOXX

Vďaka upínacej platni Sortimo sa z L-BOXX-u stáva najmenšie samostatné
vybavenie vozidla pre úžitkové vozidlo.
Jednoducho sa pripevní na stenu úložného priestoru a zaručuje bezpečné
umiestňovanie L-BOXX-ov.

PROSAFE
PROSAFE



3 Krok 3: Zvoliť vhodné bočné obloženie.
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Krok 2: Zvoliť vhodnú podlahu.2

• chráni vozidlo zvnútra pred poškodeniami
• enormne odolné voči nárazom a poškrabaniu
• odolné proti vlhkosti a chemikáliám

• presne na mieru vyrezané na typ vozidla
• 100% recyklovateľný voštinový materiál
• o 60% ľahšie ako drevo

SOWAFLEX
®

®
®

 

   ľahké & stabilné obloženie steny

SOBOGRIP ® PROSAFE PODLAHA 

   kompletný balík zabezpečenia nákladu

SOBOGRIP ®-MONTÁŽNA PODLAHA   

 montážna podlaha pre náročné nasadenie

•  podlaha z vodotesne zlepenej  
brezy

• ochranná podlaha 9 mm

• extrémne odolná proti   
 poškrabaniu a nárazom

• presne lícujúco prispôsobená  
 na vozidlo

• nie je potrebné žiadne   
 vŕtanie podlahy vozidla

Všetky výhody montážnej

podlahy SoboGrip
+ 

 
  početné zapustenia

        pre ProSafe

PROSAFE

• chráni vozidlo
• systémové dierovanie na upevnenie rozsiahleho príslušenstva
• rýchla montáž
• odolné proti vlhkosti a chemikáliám
• lícujúco presne vyrezané na vozidlo

SOWAAPP
®

®
®

 

   extrémne robustné obloženie steny z hliníka

VIAC INFORMÁCIÍ

SOWAAPP NÁJDETE NA 

STRANE 30/31

VOLKSWAGEN CADDY 
PODLAHA - OBLOŽENIE

 Typ Vozidla  Rázvor Objednávacie číslo

 Caddy 2681 mm 331001450

 Caddy 3002 mm 331012928  

 Typ Vozidla  Rázvor Objednávacie číslo

 Caddy 2681 mm 1000002763

 Caddy 3002 mm 1000002882  

 Typ Vozidla  Rázvor  Obloženie stien Objednávacie číslo 

 Caddy   2681 mm Bočný panel 1-6 331001437

 Caddy   3002 mm Bočný panel 1-6 331012932

 Caddy   všetky Posuvné dvere spodok 9 331001424

 Caddy   všetky Posuvné dvere vrch 10 331001425

 Caddy   všetky Zadné dvere spodok 13/15 331001420

 Caddy   všetky Zadné dvere vrch 14/16 331001421

 Caddy   všetky Vyklápacie dvere spodok 17 1000004619

 Caddy   všetky Vyklápacie dvere spodok 18 1000004620

VOLKSWAGEN CADDY
PODLAHA - OBLOŽENIE   
RÁZVOR: 2681 / 3002 MM    |    ROK VÝROBY 2015    |    POSUVNÉ DVERE VPRAVO

 Typ Vozidla Rázvor  Obloženie stien Objednávacie číslo 

 Caddy 2681 mm Bočný panel (1-6) 1000004393   

 Caddy 3002 mm Bočný panel (1-6) 1000004394  

 Caddy všetky Zadné dvere spodok (13/15)  1000004399    

 Caddy všetky Zadné dvere vrch (14/16)  1000004400

Výber obloženia

14

3

18

17

2

1
9

106

5

4 16

13 15
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VPRAVO
(STRANA SPOLUJAZDCA)

VĽAVO
(STRANA VODIČA)

Krok 1: Vyberte si zodpovedajúce zariadenie1

VOLKSWAGEN T6 
BLOKY

VOLKSWAGEN T6 BLOKY 
RÁZVOR: 3000 MM    |    ROK VÝROBY 2015    |    POSUVNÉ DVERE V PRAVO

D × Š × V: cca 1972 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 50 kg

D × Š × V: cca 1972 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 56 kg

D × Š × V: cca 1972 × 382 × 1215 mm
Hmotnosť: cca 80 kg

D × Š × V: cca 1004 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 24 kg

D × Š × V: cca 1004 × 382 × 1102 mm
Hmotnosť: cca 38 kg

D × Š × V: cca 1200 × 382 × 1272 mm
Hmotnosť: cca 74 kg

T6 KU RE-1 T6 KU RE-2 T6 KU RE-3T6 KU LI-1 T6 KU LI-2 T6 KU LI-3
  5 regálových vaní
  1 regálová vaňa s nízkym lemom
  1 regálová vaňa s boxmi
  2 podlahové lemy

  5 regálových vaní
  1 regálová vaňa s plastovými prepravkami
  1 regálová vaňa s plastovými kuframi
  2 sklopné čelá

   zvislé upínacie lišty ProSafe
   1 kompozitná dlhá vaňa
   2 regálové vane s plastovými boxmi
   2 zásuvky
   1 regálová vaňa
   2 regálové vane s kuframi
   1 výklopné čelo
   1 fixácia pre kufor
   1 podlahová upínacia lišta ProSafe

  3 regálové vane
  1 podlahový lem

  1 regálová vaňa
  1 regálová vaňa s nízkym lemom
  2 zásuvky
  2 kufre na výsuve
  1 sklopné čelo

   zvislé upínacie lišty ProSafe
   1 regálová vaňa
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s plastovými kuframi
   3 zásuvky
   plastové kufre na výsuve
   1 výklopné čelo
   1 podlahová upínacia lišta ProSafe
   1 sklopná doska so zverákom

BOXX-SET  Originálne SORTIMO BOXXy  +  Panel pre upevnenie L-BOXX

Vďaka upínacej platni Sortimo sa z L-BOXX-u stáva najmenšie samostatné
vybavenie vozidla pre úžitkové vozidlo.
Jednoducho sa pripevní na stenu úložného priestoru a zaručuje bezpečné
umiestňovanie L-BOXX-ov.

PROSAFE
PROSAFE
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VPRAVO
(STRANA SPOLUJAZDCA)

VĽAVO
(STRANA VODIČA)

Krok 1: Vyberte si zodpovedajúce zariadenie1

VOLKSWAGEN T6 
BLOKY

D × Š × V: cca 2456 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 53 kg

D × Š × V: cca 2456 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 69 kg

D × Š × V: cca 2456 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 95 kg

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 36 kg

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 49 kg

D × Š × V: cca 1442 × 382 × 1255 mm
Hmotnosť: cca 81 kg

T6 LA RE-1 T6 LA RE-2 T6 LA RE-3T6 LA LI-1 T6 LA LI-2 T6 LA LI-3
   5 regálových vaní
   1 regálová vaňa s prepravkami a boxom
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 regálová vaňa so sklopným čelom
   2 podlahové lemy

   5 regálových vaní
   2 regálové vane s plastovými boxmi
   1 regálová vaňa s plastovými 
kuframi a boxom

   2 sklopné čelá

   zvislé upínacie lišty ProSafe
   3 regálové vane
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   2 plastové kufre na výsuve
   1 kovový kufor na výsuve
   3 zásuvky
   1 výklopné čelo
   1 regálová vaňa s plastovými kuframi
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 fixácia na kufor
   1 podlahová upínacia lišta ProSafe

   2 regálové vane
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 podlahový lem

   2 regálové vane
   3 zásuvky
   kufre na výsuve
   1 sklopné čelo

  zvislé upínacie lišty ProSafe
  1 regálová vaňa
  1 regálová vaňa s nízkym lemom
  1 regálová vaňa s plastovými boxmi
  3 zásuvky
  plastové kufre na výsuve
  1 výklopné čelo
  1 podlahová upínacia lišta ProSafe
  1 sklopná doska so zverákom

VOLKSWAGEN T6 BLOKY   
RÁZVOR: 3400 MM    |    ROK VÝROBY 2015    |    POSUVNÉ DVERE VPRAVO

PROSAFE
PROSAFE



3 Krok 3: Zvoliť vhodné bočné obloženie.
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Krok 2: Zvoliť vhodnú podlahu.2

• chráni vozidlo zvnútra pred poškodeniami
• enormne odolné voči nárazom a poškrabaniu
• odolné proti vlhkosti a chemikáliám

• presne na mieru vyrezané na typ vozidla
• 100% recyklovateľný voštinový materiál
• o 60% ľahšie ako drevo

SOWAFLEX
®

®
®

 

   ľahké & stabilné obloženie steny

SOBOGRIP ® PROSAFE PODLAHA 

   kompletný balík zabezpečenia nákladu

SOBOGRIP ®-MONTÁŽNA PODLAHA   

 montážna podlaha pre náročné nasadenie

•  podlaha z vodotesne zlepenej  
brezy

• ochranná podlaha 9 mm

• extrémne odolná proti   
 poškrabaniu a nárazom

• presne lícujúco prispôsobená  
 na vozidlo

• nie je potrebné žiadne   
 vŕtanie podlahy vozidla

Všetky výhody montážnej

podlahy SoboGrip
+ 

 
  početné zapustenia

        pre ProSafe

PROSAFE

• chráni vozidlo
• systémové dierovanie na upevnenie rozsiahleho príslušenstva
• rýchla montáž
• odolné proti vlhkosti a chemikáliám
• lícujúco presne vyrezané na vozidlo

SOWAAPP
®

®
®

 

   extrémne robustné obloženie steny z hliníka

VIAC INFORMÁCIÍ

SOWAAPP NÁJDETE NA 

STRANE 30/31

VOLKSWAGEN T6 
PODLAHA - OBLOŽENIE

 Typ Vozidla Rázvor Objednávacie číslo

 T6 3000 mm 33592156

 T6 3400 mm 33592149

 Typ Vozidla Rázvor  Obloženie stien Objednávacie číslo

 T6 3000 mm Bočný panel 2/4/6 331012391

 T6 3000 mm Bočný panel 1-6 33341303

 T6 3400 mm Bočný panel 2/4/6 331012393

 T6 3400 mm Bočný panel 1-6 331001287

 T6 3000/3400 mm Posuvné dvere spodok 9 33341334

 T6 3000/3400 mm Posuvné dvere vrch 10 33341341

 T6 3000/3400 mm Zadné dvere spodok 13/15 331001427

 T6 3000/3400 mm Zadné dvere vrch 14/16 331001428

 T6 3000/3400 mm Vyklápacie dvere vrch 17 1000004605

 T6 3000/3400 mm Vyklápacie dvere spodok 18 1000004606

VOLKSWAGEN T6 PODLAHA - OBLOŽENIE
RÁZVOR:  3000 / 3400 MM    |    ROK VÝROBY 2015    |    POSUVNÉ DVERE VPRAVO

 Typ Vozidla  Rázvor Objednávacie číslo

 T6 3000 mm 1000002456

 T6 3400 mm 1000002457  

 Typ Vozidla Rázvor Dach Obloženie stien Objednávacie číslo

 T6 3000 mm H1  Bočný panel (1-6) 1000003117   

 T6 3400 mm H1 Bočný panel (1-6) 1000003118  

 T6 3000/3400 mm H1 Zadné dvere vrch (14/16)  1000003113    

 T6 3000/3400 mm H1  Zadné dvere spodok (13/15)  1000003114

Výber obloženia
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VPRAVO
(STRANA SPOLUJAZDCA)

VĽAVO
(STRANA VODIČA)

Krok 1: Vyberte si zodpovedajúce zariadenie1

VOLKSWAGEN CRAFTER 
BLOKY

VOLKSWAGEN CRAFTER BLOKY
RÁZVOR: 3250 MM    |   ROK VÝROBY 2006    |   POSUVNÉ DVERE  VPRAVO

CR KU RE-1
 2 regálové vane
 1 regálová vaňa s plastovými boxmi
 1 regálová vaňa s nízkym lemom
 1 regálová vaňa s plastovými kuframi
 1 podlahový lem

CR KU RE-2
  1 regálová vaňa
  1 regálová vaňa s nízkym lemom
  1 regálová vaňa so sklopným čelom
  3 zásuvky
  2 plastové kufre na výsuve
  1 podlahové sklopné čelo

CR KU RE-3
   zvislé upínacie lišty ProSafe
   2 regálové vane s plastovými boxmi
   2 regálové vane s plastovými kuframi 
a boxom

   3 zásuvky
   2 plastové kufre na výsuve
   1 podlahová upínacia lišta ProSafe
   1 sklopná doska so zverákom

CR KU LI-1
 5 regálových vaní
 1 regálová vaňa s nízkym lemom
 1 regálová vaňa s plastovými boxmi
 1 regálová vaňa s kuframi
 1 regálová vaňa so sklopným čelom
 2 podlahové lemy

D × Š × V: cca 2214 × 382 × 1527 mm
Hmotnosť: cca 69 kg

CR KU LI-2
   3 regálové vane
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 regálová vaňa s plastovými kuframi
   3 zásuvky
   1 regálová vaňa so sklopným čelom 
   1 podlahové sklopné čelo
   1 fixácia na kufor

  zvyslé upínacie lišty ProSafe
  3 regálové vane
  1 regálová vaňa s nízkym čelom
  3 regálové vane s plastovými boxmi
  1 regálová vaňa s plastovými kuframi
  4 zásuvky
  1 kufor na výsuve
  1 výklopné čelo
  1 fixácia na kufor
  1 podlahová upínacia lišta ProSafe

D × Š × V: cca 2214 × 382 × 1527 mm
Hmotnosť: cca 80 kg

D × Š × V: cca 2214 × 382 × 1544 mm
Hmotnosť: cca 103 kg

D × Š × V: cca 1004 × 382 × 1527 mm
Hmotnosť: cca 40 kg

D × Š × V: cca 1246 × 382 × 1527 mm
Hmotnosť: cca 60 kg

D × Š × V: cca 1466 × 382 × 1563 mm
Hmotnosť: cca 99 kg

CR KU LI-3 PROSAFE
PROSAFE
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VPRAVO
(STRANA SPOLUJAZDCA)

VĽAVO
(STRANA VODIČA)

Krok 1: Vyberte si zodpovedajúce zariadenie1

VOLKSWAGEN CRAFTER 
BLOKY

VOLKSWAGEN CRAFTER BLOKY  
RÁZVOR: 3665 MM    |    ROK VÝROBY 2006    |    POSUVNÉ DVERE VPRAVO

BOXX-SET  Originálne SORTIMO BOXXy  +  Panel pre upevnenie L-BOXX

Vďaka upínacej platni Sortimo sa z L-BOXX-u stáva najmenšie samostatné
vybavenie vozidla pre úžitkové vozidlo.
Jednoducho sa pripevní na stenu úložného priestoru a zaručuje bezpečné
umiestňovanie L-BOXX-ov.

CR MI RE-1
   1 regálová vaňa s boxmi
   3 regálové vane
   1 podlahový lem

CR MI RE-2
   2 regálové vane
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s plastovými kuframi
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   1 regálová vaňa s plastovými preprav-
kami

   1 sklopné čelo

   zvislé upínasie lišty ProSafe
   1 regálová vaňa
   1 regálová vaňa s nízkym lemom
   1 regálová vaňa s plastovými kuframi
   1 regálová vaňa s plastovými boxmi
   7 zásuviek
   1 kufor na výsuve 
   1 výklopné čelo
   1 podlahová upínacia lišta
   1 sklopná doska so zverákom

   5 regálových vaní

D × Š × V: cca 2940 × 382 × 1648 mm
Hmotnosť: cca 99 kg

  3 regálové vane
   3 regálové vane s nízkym lemom
   2 regálové vane s plastovými boxmi
   1 regálová vaňa s plastovými kuframi
   1 kufor na výsuve
   3 zásuvky
   2 sklopné čelá

  zvislé upínacie lišty ProSafe
  2 regálové vane s nízkym lemom
  3 zásuvky
  1 kompozitná dlhá vaňa
  4 regálové vane s plastovými boxmi
  3 regálové vane s plastovými kuframi
  1 kufor na výsuve
  1 výklopné čelo
  1 fixácia na kufor
  1 podlahová upínacia lišta ProSafe

D × Š × V: cca 2940 × 382 × 1648 mm
Hmotnosť: cca 126 kg

D × Š × V: cca 2940 × 382 × 1732 mm
Hmotnosť: cca 157 kg

D × Š × V: cca 1488 × 382 × 1716 mm
Hmotnosť: cca 42 kg

D × Š × V: cca 1488 × 382 × 1648 mm
Hmotnosť: cca 68 kg

D × Š × V: cca 1708 × 382 × 1648 mm
Hmotnosť: cca 115 kg

CR MI RE-3CR MI LI-3CR MI LI-2CR MI LI-1 PROSAFE
PROSAFE



3 Krok 3: Zvoliť vhodné bočné obloženie.
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Krok 2: Zvoliť vhodnú podlahu.2

• chráni vozidlo zvnútra pred poškodeniami
• enormne odolné voči nárazom a poškrabaniu
• odolné proti vlhkosti a chemikáliám

• presne na mieru vyrezané na typ vozidla
• 100% recyklovateľný voštinový materiál
• o 60% ľahšie ako drevo

SOWAFLEX
®

®
®

 

   ľahké & stabilné obloženie steny

SOBOGRIP ® PROSAFE PODLAHA 

   kompletný balík zabezpečenia nákladu

SOBOGRIP ®-MONTÁŽNA PODLAHA   

 montážna podlaha pre náročné nasadenie

•  podlaha z vodotesne zlepenej  
brezy

• ochranná podlaha 9 mm

• extrémne odolná proti   
 poškrabaniu a nárazom

• presne lícujúco prispôsobená  
 na vozidlo

• nie je potrebné žiadne   
 vŕtanie podlahy vozidla

Všetky výhody montážnej

podlahy SoboGrip
+ 

 
  početné zapustenia

        pre ProSafe

PROSAFE

• chráni vozidlo
• systémové dierovanie na upevnenie rozsiahleho príslušenstva
• rýchla montáž
• odolné proti vlhkosti a chemikáliám
• lícujúco presne vyrezané na vozidlo

SOWAAPP
®

®
®

 

   extrémne robustné obloženie steny z hliníka

VIAC INFORMÁCIÍ

SOWAAPP NÁJDETE NA 

STRANE 30/31

VOLKSWAGEN CRAFTER 
PODLAHA - OBLOŽENIE
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VOLKSWAGEN CRAFTER
PODLAHA - OBLOŽENIE   
RÁZVOR: 3250 / 3665 MM    |    ROK VÝROBY 2006    |    POSUVNÉ DVERE V PRAVO

 Typ Vozidla  Rázvor Objednávacie číslo

 Crafter 3250 mm 331008871

 Crafter 3665 mm 331008873

 Crafter 4325 mm 331008874

 Crafter 4325 mm predĺžený 331008875 

 Typ Vozidla  Rázvor Výška strechy Bočné obloženie Objednávacie číslo

 Crafter 3250 mm H1/H2 Bočný panel 1-6 331009617

 Crafter 3665 mm H1/H2/H3 Bočný panel 1-6 331009619

 Crafter 3250 mm H1/H2 Bočný panel 9 331009622

 Crafter 3250 mm H1/H2 Posuvné dvere vrch 10 331009621

 Crafter 3665 mm H1/H2/H3 Posuvné dvere spodok 9 331009624

 Crafter 3665 mm H1/H2/H3 Posuvné dvere vrch 10 331009623

 Crafter 3250/3665 mm H1/H2/H3 Zadné dvere spodok 13/15 331009626*

 Crafter 3250/3665 mm H1/H2/H3 Zadné dvere vrch 14/16 331009625

 Crafter 4325 mm H2/H3 Bočný panel 1-6 331009659 

 Crafter 4325 mm predĺžený H2/H3 Bočný panel 1-6 331009661

 Typ Vozidla  Rázvor Objednávacie číslo

 Crafter 3250 mm 1000002993 

 Crafter 3665 mm 1000002730 

 Crafter 4325 mm 1000002731 

 Crafter 4325 mm predĺžený 1000002732 

 Typ Vozidla Rázvor  Výška strechy Bočné obloženie Objednávacie číslo

 Crafter 3250 mm H1/H2  Bočný panel 1-6  1000003115

 Crafter 3665 mm H1/H2  Bočný panel  1-6 1000003116 
 Crafter 4325 mm H2  Bočný panel  1-6 1000004406

 Crafter 3250/3665 mm H1/H2  Zadné dvere vrch 14/16 1000003079

 Crafter 3250/3665 mm H1/H2  Zadné dvere spodok 13/15 1000003081* 

Výber obloženia
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PROSAFE PROSAFE

PROSAFE –  
BEZPEČNOSŤ SÉRIOVO

PROSAFE

ProSafe sa dá sériovo integrovať do systému zabezpečenia nákladu 
Sortimo
Vďaka ProSafe môžete bezpečne upnúť náklad a bez problémov 
zaháknuť upínacie remene a siete všade tam, kde máte upínacie oká 
ProSafe. Upínacie oká môžu byť v stĺpikoch, ráme, priečnych trámoch, 
v podlahových lištách i priamo v podlahe.

Vaše výhody:
  vy a Váš náklad cestujete bezpečne,
  šetríte svoj materiál,
  šetríte čas, váhu a peniaze.

Podlaha SoboGrip ProSafe je inovatívna a profesionálna koncepcia zabezpečenia nákladu, ktorou Sortimo umožňuje absolútne 
pružné upevnenie nákladov pásmi na podlahe. Tak môžete svoj náklad zabezpečiť rýchlejšie, variabilnejšie a efektívnejšie ako 
kedykoľvek predtým. Navyše je podlaha SoboGrip ProSafe kompatibilná so všetkými aplikáciami ProSafe, ako napríklad s pásmi 
a upínacími tyčami a umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž Sortimo zariadení vozidla predkonfigurovanými
pripájacími bodmi.

Podlaha Sortimo SoboGrip ProSafe, modulárna koncepcia,
základné zabezpečenie nákladu 

  najvyšší bezpečnostný štandard,

  variabilná použiteľnosť,

  optimálna efektivita každý deň!

SOBOGRIP PROSAFE PODLAHA
BEZPEČNÁ, ŠETRÍ ČAS A JE JEDNODUCHÁ!

CargoStopp ProSafe
Zabezpečí spoľahlivé zaistenie nákladu na podlahe vozidla. Zaisťuje sa hákom ProSafe v podlahe.

ProSafe upínacia guma
Nová upínacia guma od Sortimo je optimálna na fixovanie neskladného nákladu 
vo vozidle, je ju možné doplniť ďalšími prvkami na zabezpečenie nákladu.

ProSafe vo väzníkoch

ProSafe v lište

ProSafe v podlahe

ProSafe v podlahovej lište

NOVINKA
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SOWAAPP SOWAAPP

SOWAAPP –  
HLINÍKOVÁ OCHRANNÁ STENA

Viac možností obloženia stien vozidla nájdete v katalógoch na www.sortimo.sk/katalogy

Výhody na prvý pohľad:

  ochrana úložného priestoru,
  hliník 1 mm,
  možné priame upevnenie príslušenstva, 
  rýchla montáž vďaka vopred určeným upevňovacím otvorom, 
  odolné voči vlhkosti a robustné,
  presne na mieru vyrezané podľa typu vozidla,
  ideálne ako systémové obloženie napr. nad pracovným stolom.

Premyslené systémové dierovanie Sortimo umožňuje upevnenie rozsiahleho príslušenstva, ako sú háky, držiaky hadíc,
odkladacie police, držiaky iBOXXu, háčiky do dierových stien a mnoho iného.

Nové obloženie steny SoWaApp nielenže ochraňuje Vaše vozidlo 
pred škrabancami alebo poškodeniami, navyše umožňuje 
jednoduché upevnenie hákov a rozsiahleho príslušenstva na
umiestnenie náradia. Obloženie steny, odolné voči vlhkosti
a robustné, sa vyreže presne lícujúco na Vaše vozidlo a slúži ako 
systémové obloženie napr. nad pracovným stolom.

Viac príslušenstva SoWaApp nájdete v našom katalógu originál-
neho príslušenstva. Ten si môžete celkom jednoducho stiahnuť na 
našom webe alebo naskenovaním QR kódu.

MULTIFUNKČNÁ OCHRANA PRE VAŠE 
VOZIDLO!

NOVINKA

VŠETKO PORUKE A RÝCHLO ULOŽENÉ POMOCOU PRÍSLUŠENSTVA SOWAAPP:

Viac príslušenstva SowaApp najdete v našom  katalógu 
originálneho príslušenstva

Ten si môžete celkom jednoducho stiahnuť na našom 
webe alebo naskenovaním QR kódu.

sortimo.sk/katalogy
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 Tubus na dlhé predmety

 Perfektný doplnok pre TopSystem. Umožňuje  
 ľahšie pripájanie priečnych nosníkov, tie  
 zvyšujú stabilitu a slúžia na pripájanie
 rozsiahleho príslušenstva.

 Veko je uzamykateľné.

 Profilový nosník

 Umožňuje ľahšie pripájanie priečnych 
 nosníkov, tie zvyšujú stabilitu a slúžia na  
 pripájanie rozsiahleho príslušenstva.

 Bočná lišta

  Hliníková bočná lišta slúži na stabilizáciu 
a uchytenie ľubovoľného množstva 
priečnych profilov.

 Tieto je možné popísať Vašim firemným  
 logom. Nakladanie rebríka je možné bez  
 poškodenia vozidla. 

 Upevnenie pre priloženie  
 rebríka

  Na bočnej lište je možné pripevniť 
upevňovacie úchytky, ktoré zabraňujú 
zošmyknutiu rebríka a fixujú rebrík na 
bezpečnom mieste.

 Nakladací valček

 Ideálny pomocník pre ťažký alebo objemný
 prepravovaný náklad. Pomocou nakladacieho  
 valčeka sa pohodlne dá nakladať a vykladať  
 materiál na strechu vozidla.

 Je dostupný v šírkach 500, 1250, 1350, 1450,  
 1550, 1650 a 1750 mm. 

 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.

 Výstražný maják

 Výstražné svetlo na zabezpečenie  
 pracoviska. Magnetický výstražný  
 maják sa môže alternatívne  umiestniť aj 
 bez osobitných otvorov pomocou 
 upevňovacej dosky na strešnom systéme  
 (pozri foto vpravo).

TOPSYSTEM FLEXIBILNÉ ZABEZPEČENIE
NÁKLADU NA STRECHE VOZIDLA

TOPSYSTEMTOPSYSTEM

sortimo.sk

 Výťah rebríkov

   Výťah rebríkov je vhodný na komfortnú prepravu 
ťažkých rebríkov. Dvíhanie rebríka a jeho upevňo-
vanie pásmi odpadá vďaka výťahovému systému, 
podporovaného pneumatickými pružinami. 

 Takto sa dá pohodlne narábať zo zeme so všetký- 
 mi jedno- a viacdielnymi rebríkmi.

 Výťah rebríkov je dostupný v základných dĺžkach  
 2,5 a 3 metre.

Pracovná plošina

Zabezpečovacie zábradlie na TopSysteme poskytne zabezpečenie proti pádu pre 
prácu vo výške. Ľahký systém je z eloxovaného hliníka a spojovacie prvky sú
z ušľachtilej ocele, dá sa namontovať na  strechu každého vozidla. Zábradlie
sa po použití ľahko sklopí.
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Originálnym príslušenstvom Sortimo, špecifickým pre jednot-
livé odvetvia, sa dajú naše regály prispôsobiť Vašim individuál-
nym potrebám. Napríklad praktický hliníkový dierovaný plech 
poskytuje ideálne miesto na to, aby sa tam umiestnili háky a 
držiaky pre náradie a doklady.

Individuálne deliace prvky a oddeľovacie plechy do priečinkov ale-
bo vaní, ako aj odkladacie priehradky, upevňovacie lišty, pracovné 
stoly a množstvo ďalších prvkov Vám umožňujú najlepšie možné 
nasadenie Vášho vozidla.

Sortimo ponúka veľký výber Mobilného sortimentu
vo forme kufríkov a BOXX-ov, ktoré sú navzájom 

kombinovateľné, jednoducho prepravovateľné  a sú
kompatibilné so všetkými zariadeniami vozidiel Sortimo.

sortimo.sk/katalogy

INPUT KOMMT MORGEN 
VON FATI/FRANKORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

OD SORTIMO 
MOBILNÉ SORTIMENTY
PRENOSNÝ PORIADOK HNEĎ OD ZAČIATKU 

MOBILNÉ SORTIMENTYORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

Nielen zákazníci Sortimo sú presvedčení o našich L-BOXX-och, ale aj 
uznávaní výrobcovia všetkých cechov a remesiel. Sortimo L-BOXX-y 
používajú ako prepravné kontajnery a ochranné balenia. Pretože 
máme kontinuálne nových partnerov, stávajú sa L-BOXX-y 
najlepšou voľbou s množstvom možností osadzovania. Je jedno, od 
ktorého výrobcu nadobudnete Sortimo L-BOXX, systém je ten istý a 
je aj samozrejme kompatibilný s vybavením vozidiel Sortimo.

Vaše výhody:
 L-BOXX-y môžete celkom jednoducho zobrať so sebou na miesto

    nasadenia,

 udržujete tak poriadok vo vozidle a na pracovisku,

 vaše náradie, stroje, drobné a náhradné diely máte bezpečne uložené  
    vo vozidle.

PARTNER-APPs

1 1

Zistite si viac v našich brožúrkach Originálne  
príslušenstvo a Mobilný sortiment:
Na stiahnutie pod: sortimo.sk/katalogy

34 35



viac informácií nájdete na  

SORTIMO.SK
telefonický kontakt

+421 903 567 873

Autorizované montážne stredisko SORTIMO:
TECHNIA, spol. s r.o.
Komárňanská cesta 72
94001 Nové Zámky
tel.: +421 35 692 11 11
e-mail: technia@technia.sk

sortimo.sk


