
Mnohokrát osv d ené každodenním používáním.

MODULÁRNÍ 
VYBAVENÍ VOZIDEL



Variabilita modul  a modulových blok  v r zných ší kách a hloubkách 
umož uje nastavení výbavy vozidla pro individuální pot eby zákazníka.

Bezpe nost je dána souhrnem všech detail . Další dopl ky, které posky-
tují ješt  více bezpe nosti, vycházejí z robustních materiál  a konstrukce.

Podélné moduly umož ují pohodlný p ístup z bo ních dve í.

Patentovaný blokovací systém zásuvek, mnoho vložek a ádné 
roz len ní prostoru je zárukou, že zboží z stane tam, kde má být.

Jednou rukou snadno otevíratelné eloxované klapky v policích.

Celé elo lze otev ít v libovolné pozici. Bez ohledu na to, 
jak široké jsou zásuvky, mohou být pohodln  otev ené a zav ené 
díky zapušt nému držadlu, které se táhne po celé délce místo malé 
a nevyhovující rukojeti.



Navrženo modulárním zp sobem. Vyrobeno pro maximální 
nosnou kapacitu. Ocelové systémy nabízí osv d enou bezpe nost, 
nejvyšší kvalitu a dlouhou životnost. Krom  toho lze za ízení p izp sobit 
tak, aby odpovídalo vašim pot ebám a požadavk m.



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

Citlivé zboží musí být uloženo bezpe n , avšak snadným a rychlým 
zp sobem. K tomu slouží mimo jiné moduly jako je tento regál na kanystry.

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

Praktické pro každodenní použití – to je to, co charakterizuje 
spousta promyšlených upev ovacích prvk  p ipravených pro snadné 
a okamžité použití. Držák kufr  je jedním z p íklad .

Po ádek d lá váš pracovní život jednodušší. Díky odd lovacím prvk m 
m žete rozd lit prostor zásuvek na malé díly dle vašich pot eb.

Robustní stejn  jako celé vybavení vozidla – výsuvný pracovní st l.



Ocel je bezpe í. To se hodí zejména pro p ípady, kdy 
je vyžadována vysoká nosnost. Každodenní používání 
výbavy vozidel na mnoha ujetých kilometrech a tisících 
staveništích po celém sv t  po milióny pracovních dn  
je toho d kazem.

SILNÝ JAKO MEDV D 
A SCHOPNÝ NÉST 
OBROVSKÉ NÁKLADY: 
MODULÁRNÍ VYBAVENÍ 
VOZIDEL VYROBENÉ 
Z OCELI.

Pokud se vyžaduje vysoká 
odolnost, zvolte modulární 
systém s vysokou nosností.
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Všechny obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se v n kterých p ípadech lehce lišit od zboží, které je dodáno. 
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