MODULÁRNÍ
VYBAVENÍ VOZIDEL
Mnohokrát osvčdÿené každodenním používáním.

Variabilita modulŗ a modulových blokŗ v rŗzných šíłkách a hloubkách
umožĵuje nastavení výbavy vozidla pro individuální potłeby zákazníka.

Patentovaný blokovací systém zásuvek, mnoho vložek a łádné
rozÿlenční prostoru je zárukou, že zboží zŗstane tam, kde má být.

Bezpeÿnost je dána souhrnem všech detailŗ. Další doplĵky, které poskytují ještč více bezpeÿnosti, vycházejí z robustních materiálŗ a konstrukce.

Jednou rukou snadno otevíratelné eloxované klapky v policích.

Podélné moduly umožĵují pohodlný płístup z boÿních dvełí.

Celé ÿelo lze otevłít v libovolné pozici. Bez ohledu na to,
jak široké jsou zásuvky, mohou být pohodlnč otevłené a zavłené
díky zapuštčnému držadlu, které se táhne po celé délce místo malé
a nevyhovující rukojeti.

Navrženo modulárním zpŗsobem. Vyrobeno pro maximální
nosnou kapacitu. Ocelové systémy nabízí osvčdÿenou bezpeÿnost,
nejvyšší kvalitu a dlouhou životnost. Kromč toho lze załízení płizpŗsobit
tak, aby odpovídalo vašim potłebám a požadavkŗm.

Mnoho možností montáže díky modulárnímu systému, který zahrnuje
úložné boxy a množství rozmanitých poliÿek a zásuvek.

Praktické pro každodenní použití – to je to, co charakterizuje
spousta promyšlených upevĵovacích prvkŗ płipravených pro snadné
a okamžité použití. Držák kufrŗ je jedním z płíkladŗ.

Citlivé zboží musí být uloženo bezpeÿnč, avšak snadným a rychlým
zpŗsobem. K tomu slouží mimo jiné moduly jako je tento regál na kanystry.

Połádek dčlá váš pracovní život jednodušší. Díky oddčlovacím prvkŗm
mŗžete rozdčlit prostor zásuvek na malé díly dle vašich potłeb.

Hodnč místa v malém prostoru, to je princip celého vybavení vozidla.

Robustní stejnč jako celé vybavení vozidla – výsuvný pracovní stŗl.

SILNÝ JAKO MEDVČD
A SCHOPNÝ NÉST
OBROVSKÉ NÁKLADY:
MODULÁRNÍ VYBAVENÍ
VOZIDEL VYROBENÉ
Z OCELI.
Ocel je bezpeÿí. To se hodí zejména pro płípady, kdy
je vyžadována vysoká nosnost. Každodenní používání
výbavy vozidel na mnoha ujetých kilometrech a tisících
staveništích po celém svčtč po milióny pracovních dnŗ
je toho dŗkazem.

Pokud se vyžaduje vysoká
odolnost, zvolte modulární
systém s vysokou nosností.
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Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se v nčkterých płípadech lehce lišit od zboží, které je dodáno.
Zároveĵ nepłejímáme odpovčdnost za škody vzniklé płípadnými tiskovými chybami apod. Vyhrazujeme si
právo na zmčny produktŗ, které by z našeho pohledu sloužily ke zlepšení kvality produktŗ, nebo služeb námi
poskytovaných. Tuto zmčnu jsme oprávnčni provést kdykoliv bez nutnosti płedem na ni upozorĵovat.
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