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VESTAVBY
DO VOZIDEL



1. Úspora nákladů

Jeďte dál! Zatímco jiní stále tankují, Vy jste na další cestě  

k Vašemu zákazníkovi.

2. Úspora času

Nepotřebujete pracovat ani hodinu navíc. Více než 50 % 

Vašich kolegů tráví více než hodinu denně ztrátou času v jejich 

dodávce. Buďte chytřejší. Nářadí je nyní bezpečně uloženo  

a poničený náklad a malé ztracené  součástky jsou minulostí.

3. Bezpečnost nákladu

ProSafe - bezpečnostní pásy pro Váš náklad i Váš život. 

Zabudovaný bezpečnostní systém je nyní standardem  

na prvním místě.

4. Flexibilita

Vašim požadavkům je vyhověno díky umístění všeho na svém 

místě. Díky Sortimu se stáváte svým vlastním návrhářem  

pro Vaši vestavbu a sami se můžete rozhodnout, kam uložíte 

nářadí, stroje a zboží, aby bylo v bezpečí. Všechny jednotlivé 

komponenty mohou být libovolně kombinovány.

5. Lehká konstrukce

Nakládejte, jak je libo. Lehká, ale pevná konstrukce Vám dovolí 

naložit více. V porovnání s jinými úložnými systémy ve vozidlech, 

šetří Globelyst M až 50 % váhy. Vyzkoušejte sami!

6. Inovace

To přesně je Sortimo. Nejde jinou cestou. Již více než 40 let 

investuje do vývoje technologií budoucnosti a přináší nová 

řešení pro usnadnění Vaší práce. Rozhodněte se sami!

7. Kvalita

Odolný - pevný - testovaný - trvalý. Pro Vaši bezpečnou investici 

jsou pravidelně prováděny crash testy a kvalita je kontrolována. 

Všechny zásuvky i jejich výsuvy jsou z odolné oceli a jsou pokryty 

práškovou barvou pro zaručení odolnosti proti korozi a také 

chrání před poraněním o ostré hrany. Vyrobeno v Německu.

8. Image

Je to jako lidský vztah: první dojem je důležitý. Ukažte Vašemu 

zákazníkovi, že jste profesionál. Vaše dodávka je vizitkou Vaší 

společnosti.

To přesně je Sortimo. Nejde jinou cestou. Již více než 40 let 

investuje do vývoje technologií budoucnosti a přináší nová 

Odolný - pevný - testovaný - trvalý. Pro Vaši bezpečnou investici 

jsou pravidelně prováděny crash testy a kvalita je kontrolována. 

Všechny zásuvky i jejich výsuvy jsou z odolné oceli a jsou pokryty 

práškovou barvou pro zaručení odolnosti proti korozi a také 

chrání před poraněním o ostré hrany. Vyrobeno v Německu.

Je to jako lidský vztah: první dojem je důležitý. Ukažte Vašemu 

zákazníkovi, že jste profesionál. Vaše dodávka je vizitkou Vaší 
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Jen ten, kdo obstojí v reálném provozu, 
může být úspěšný. Proto firma SORTIMO ve 
spolupráci s partnery z TÜV, DEKRA či ADAC 
již více než 20 let se věnuje pravidelným 
nárazovým testům – Crash test. Vestavby 
do vozidel podrobuje náročným zkouškám  
v reálných podmínkách. Jen tak může 
spolehlivě zajistit, že vestavby Sortimo splňují 

nejvyšší nároky na bezpečnost, které jsou 
na ně kladeny. Pouze takové produkty, které 
úspěšně prošly všemi náročnými testy  
a kontrolami jsou dobré pro Vás – naše 
zákazníky. 

Pasivní bezpečnost hraje dnes v automobilovém průmyslu hlavní roli. 

Při nárazu v rychlosti 50 km/h 
vyvine náklad s hmotností  550 kg 
pohybovou energii 11 tun !

vĚDĚLI JSTE?

STARÁME SE O VAŠI 
BEZPEČNOST



Systém Globelyst M je nástupce osvědčené 

komplexní sestavy, ve které jsou všechny součásti 

modulu  Sortimo - od optimálně tvarovaného hliníkového 

rámu až po kompletní program kufrů a boxů -  vzájemně 

plně kompatibilní. Široká nabídka, nové kombinace 

různých doplňků a ještě individuálnější design Vaší 

vestavby. 

Nabízíme

  prezentaci vestaveb na internetových stránkách

  individuální 3D návrh pro každé vozidlo 

 úpravy před objednávkou zdarma

 krátké dodací lhůty

 profesionální instalaci

plně kompatibilní. Široká nabídka, nové kombinace 

různých doplňků a ještě individuálnější design Vaší 

prezentaci vestaveb na internetových stránkáchprezentaci vestaveb na internetových stránkách

Systém Globelyst M je nástupce osvědčené 

ve které jsou všechny součásti 

modulu  Sortimo - od optimálně tvarovaného hliníkového 

rámu až po kompletní program kufrů a boxů -  vzájemně 

plně kompatibilní. Široká nabídka, nové kombinace 

různých doplňků a ještě individuálnější design Vaší 

prezentaci vestaveb na internetových stránkách

individuální 3D návrh pro každé vozidlo

ÚvODEM
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vaše řemeslo vyžaduje chytrá řešení 

zaručující inovace a tu nejlepší kvalitu.

S konstrukcí vyrobenou z různých materiálů, jako je 

vysoce pevná ocel, lehký hliník a odolné kompozitové 

materiály, zaručujeme nejvyšší kvalitu, která vyřeší 

všechny požadavky. Na regálový systém Sortimo  

se můžete vždy spolehnout!

KvaLITa | VYROBENO V NĚMECKU
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Cílem Sortima je ušetřit vám více času, který 

potřebujete pro důležité věci ve vašem životě.

S produkty Sortimo Express máme možnost využít Vaše 

servisní a užitková vozidla a pojízdné dílny rychle 

a ekonomicky.

Rádi Vás budeme informovat o:

 eXpresním plánování

 eXpresní dodací lhůtě

 eXpresní montáži
Vše od jednoho výrobce – jak jednoduché!

SORTIMO EXPRESS
ČAS JSOU PENÍZE!

SORTIMO EXPRESS

SNADNO DOSTUPNÉ
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Ruční řemeslo je umění – celkově, všechny lidské 

výtvory jsou jedinečné!

Jako řemeslník vždy vyhledáváte něco speciálního. Něco, 

co plně vyhoví Vašim potřebám, zjednoduší Vám práci, je 

bezpečné a nesčetněkrát potvrdilo svoji hodnotu.

Sortimo Individual – bez kompromisů

Každá jednotlivá vestavba ušitá na míru Vašim požadavkům 

a představám je jedinečná a individuální. Pro uspokojení 

všech Vašich požadavků potřebujeme vědět vše o Vaší 

každodenní činnosti. Náš grafik navrhne to nejlepší možné 

řešení s naším jedinečným 3D konfiguračním programem. 

Designové možnosti jsou nekonečné a naši prodejci Vám 

rádi pomohou vybrat to nejlepší pro využití prostoru ve 

Vašem voze.

Nechte se překvapit jednoduchostí a ekonomičností tak 

jedinečných výrobků.

SORTIMO INDIvIDUaL
JEDNODUŠE VÍCE – V BALENÍ 
ALL-INCLUSIVE OD SORTIMA

SORTIMO INDIVIDUAL

Ušité na mírU!
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GLOBELyST M – 
               V KOSTCE 

Příslušenství  
 
Bohaté originální příslušentsví nabízí široké 
možnosti doplnění vestaveb ve všech 
obchodních odvětvích. Od držáků hadic 
až po držáky na kabely. Žádný požadavek 
nezůstane nesplněn.

T-BOXX  
 
Praktický plastový kufr s průhledným 
víkem, které Vám umožňuje vidět uložené 
součástky. T-BOXX lze bezpečně použít jako 
komponent ve vestavbě.

Regály a vany 
 
Prostor ve Vašem vozidle je využitý až do 
posledního místečka: nářadí i náhradní 
díly spolehlivě najdete v regálech a vanách 
systému Sortimo Globelyst M.

S-BOXX  
 
S-BOXXy se dodávají ve dvou šířkách a 
hloubkách. Jsou ideální pro uložení malých 
a náhradních dílů nebo šroubků a jsou 
bezpečně upevněny do policového systému. 
Funkce těchto zásuvek přináší jednoduchý 
přístup k uloženým součástkám.

Fixátor kufrů 
 
Umožňuje rychlé a pevné zajištění 
přepravovaných kufrů nebo strojů, které jsou 
tak  pevně fixovány pohybem jedné ruky.

Rolety a záklopky  
 
Tyto součásti vestavby rozšiřují bezpečnost, 
ochranu a pořádek v užitkových vozidlech.

Dlouhá vana 
 
Dlouhá vana je skvělým řešením pro 
přepravu dlouhých dílů a trubek ve vozidle.
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L-BOXX a LS-BOXX 
 
Přenosné plastové kufry se širokou nabídkou 
dělicích prvků, dostupné v 5 velikostech. 
L-BOXXy lze pohodlně do sebe zacvaknout a 
přepravovat je pohromadě.

M-BOXX 
 
Velký mobilní box s držadlem - volitelně 
také s víkem. M-BOXX je možné bezpečně 
zacvaknout do policového systému a může 
fungovat jako zásuvka.

Kovový kufr 
 
Klasický kovový kufr dostupný v mnoha 
variantách. Díky pojízdným lištám může být 
kufr plně otevřen i ve vestavbě.

Zásuvky 
 
Nové zásuvky s praktickými prohlubněmi 
pro uchopení z nárazuvzdorného plastu 
mohou být naloženy hmotností do 100 kg 
díky jejich robustnímu rozšíření vysouvacího 
mechanismu. K dispozici ve čtyřech různých 
šířkách a výškách.

Pracovní deska 
 
Pracovní deska přináší vozidlu vlastnosti po-
jízdné pracovní dílny. Desky jsou dostupné ve 
sklopném nebo výsuvném provedení a mohou 
být doplněny otočnou základnou a svěrákem. 

Podlahy 
 
Jako základ pro vestavbu ve Vašem vozidle si 
můžete vybrat z několika typů ochranných a 
montážních podlah. Podlahy jsou designo-
vány individuálně pro každý model vozu, 
nabízejí zabudované upínací prvky a chrání 
podlahu vozu před poškozením.

Upínací tyče 
 
Upínací tyče vyrobené ze čtvercového 
hliníkového profilu se zabudouvanou pružinou 
mohou zajistit převoz nákladu v horizontální 
i vertikální poloze. Ochranné plastové hrany 
ochrání náklad proti poškození, například při 
převozu oken, dveří nebo nábytku.

www.sortimo.cz
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Ucelený upínací systém

Nový upínací systém ProSafe je zabudován jako standard 

v rámech policového systému vestaveb. Tento inteligentní 

způsob zajištění nákladu je také ukrytý v profilech  

a podlahových lištách. Pozdější přidávání lišt již není 

potřeba.

Extra bezpečné upínání

Podlahové lišty ProSafe umožňují připevnit rozměrný 

náklad. Váš náklad i Vy budete na silnicích vždy v bezpečí. 

Upínání bez vyššího zatížení

Díky sytému ProSafe nepotřebujete kupovat další upínací 

lišty. To přináší úsporu nejen Vašich peněz, ale také celkové 

váhy vestavby!
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SNADNé UPÍNÁNÍ
PROSaFE

ProSafe jako podlahová lišta 
 

ProSafe v profilu 
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PROSAFE
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ProSafe v profilu 
 

ProSafe v rámu 
 



PROFESIONÁLNÍ OCHRANA 
vašEhO vOZIDLa

Bezpečná přeprava není důležitá jen pro Vaše nářadí,  

ale spolehlivou ochranu potřebuje i Vaše auto. Kdo by 

nezažil pohled na náklad letící bez připoutání na boční 

stěnu, kde způsobil poškození vozu. Samozřejmě, tyto 

případy jsou nepříjemné, proto jim musíme předcházet 

pevným a odolným bočním opláštěním, které zaručuje 

ochranu Vašeho vozu. Nebudete mít žádné problémy  

ani při vracení zapůjčeného vozidla.

Boční opláštění  Sowaflex vyrobené z lehkého vrstveného 

materiálu chrání Váš vůz proti vnitřnímu poškození díky 

svému dokonalému povrchu odolnému proti poškrábání. 

Dokonale upevněné, o 60 % lehčí než dřevo. Opláštění 

odolné proti vlhkosti a chemikáliím může být připevněno i 

na posuvné nebo zadní dveře. Každá část je dostupná 

samostatně. Díky tomu může být opláštění vyrobeno na 

míru každému vozidlu.

Opláštěním vozidla perforovaným hliníkovým plechem  

je zajištěna ochrana vnitřního nákladového prostoru vozidla. 

Dále lze perforovaný plech také využít pro zavěšení široké 

škály doplňků.

Podlaha je základem pro každou vestavbu a přináší jak 

ochrannou funkci pro vozidlo, tak v ní také nalezneme 

upínací body pro šrouby. Podlahy jsou vhodné do každého 

vozu a jsou dostupné ve dvou variantách - Soboflex  

a  Sobo grip. Podlaha slouží také jako základ pro upevnění 

vestavby bez jakéhokoliv zásahu do původní podlahy   

či karoserie vozu.

Bez ohledu na to, jestli si vyberete extrémně vodě-odolnou, 

protiskluzovou 12mm podlahu Soboflex nebo výhodnější 

9mm ochrannou podlahu Sobogrip, vždy Vám bude 

zaručena Sortimo kvalita. Naše podlahy jsou vyráběny 

exkluzivně ze skandinávského březového dřeva a jednotlivé 

vrstvy dřeva jsou celistvě slepené a voděodolné.  

Vozidlo je ideálně chráněno před poškozením a hliníková 

ochrana prahu dveří zaručuje stabilní a bezpečný schůdek 

- to jsou Sortimo podlahy s přidanou hodnotou. 
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PODLAHY A OPLÁŠTĚNÍ

Sobogrip Soboflex

Perfodeska Al Sowaflex
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KUFRY a BOXy

KUFRY A BOXY

M-BOXX
 

Ideální také pro přepravu 
velkoobjemového zboží 
- výborně zapadá do systému 
a lze ho použít i jako zásuvku. 

L-BOXX + LS-BOXX
 

Celá řada těchto boxů je chytrým 
řešením pro obchodníky  
i řemeslníky, kteří jsou stále  
v pohybu.

- výborně zapadá do systému 

T-BOXX
 
Praktický plastový 
kufr s průhledným 
víkem pro lepší přehled.

S-BOXX
Ideální pro drobné předměty, 
součástky, šroubky 
a náhradní díly.

i-BOXX
 
Lze použít jako samostatný 
kufřík nebo také jako součást 
LS-BOXXu - nejmenší přenosný 
organizér Vám zaručí, že vše 
bude na svém místě.

KUFRY
 

Již 40 let splňují všechny 
požadavky na snadnou 
organizaci a dlouhou životnost. 
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KM 321 C
Obj. kód 5228031

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 3,5 kg

Vybavení: 12 x insetbox C3, modrý

 

KOVOVé KUFRY

KOvOvÉ KUFRy
NADČASOVĚ PRAKTICKé…

… to je vyjímečná vlastnost těchto kovových 

kufrů.  Jsou dostupné v různých výškách, všechny jsou 

extrémně odolné a stavěné pro každodenní použití.  

Jsou perfektně funkční, i když jsou naplněny až po okraj 

nebo naloženy těžkými předměty. 

Lehce se přenáší a víko lze otevřít jen jednou rukou. Otevírá 

se do úhlu 120 stupňů. Vnitřek kufru může být uspořádán 

přesně podle Vašich potřeb. 

Plastové inset boxy nebo dělicí přepážky mohou být 

sestaveny tak, jak Vám budou vyhovovat a pěna na spodní 

straně víka zajistí, že vše zůstane na svém místě.  

Tento Sortimo klasický kovový kufr může být libovolně 

uložen do systému vestavby - prakticky nadčasové.

KM 321 A
Obj. kód 5228017

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 3,5 kg

Vybavení: 48 x insetbox A3, červený

 
 

KM 321 B
Obj. kód 5228024

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 3,4 kg

Vybavení: 24 x insetbox B3,žlutý

 
 

KM 320
Obj. kód 5228000

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 2,6 kg

Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn

 

Miniblok pro kovové kufry 320 
BLK 2.0-X 24-28
Obj. kód 1000000749

Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 485 mm

Hmotnost: 17,5 kg

1 deska

4 kufrové lišty pro kovové kufry 320

Dodávka nezahrnuje upínací materiál a kovové kufry
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KOVOVé KUFRY

KM 321 D
Obj. kód 5228048

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 3,5 kg

Vybavení: 8 x inset box D3, zelený

 

KM 322 E 3/4
Obj. kód 1000001530

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 4,3 kg

Spodní patro: insetboxy:

12 x A4 červený, 6 x B4 žlutý,

3 x C4 modrý, 2 x D3 zelený.

Vrchní patro BES 31 3/4 s:

12 x A4 červený, 6 x B4 žlutý,

3 x C4 modrý

KM 332 E 1/1
Obj. kód 1000001531

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Hmotnost: 4,7 kg

Spodní patro: insetboxy:

12 x A3 červený, 6 x B4 žlutý,

3 x C4 modrý, 2 x D4 zelený.

Vrchní patro BES 31 1/1 s:

18 x A4 červený, 9 x B4 žlutý,

3 x C4 modrý

 

PRO VŠECHNY OBCHODNÍKY 
A PROFESIONÁLY

vyberte si ze škály kovových kufrů:

KM = Kufr na malé součástky. Udrží malé součástky 

rozdělené, i když je kufr v pohybu (šroubky, hmoždinky, atd.)  

KM 332 E 3/4
Obj. kód 1000001532

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Hmotnost: 4,8 kg

Spodní patro: insetboxy:

6 x B3 žlutý, 3 x C3 modrý,

2 x D3 zelený.

Vrchní patro BES 31 3/4 s:

12 x A4 červený, 6 x B4 žlutý,

3 x C4 modrý

 

KM 330
Obj. kód 5228390

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Hmotnost: 3,0 kg

Sortimo kufr na malé součástky - prázdný

KM 321 E
Obj. kód 5228055

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 3,3 kg

Vybavení: insetboxy:

12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,

3 x C3 modrý, 2 x D3 zelený

 

www.sortimo.cz
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KM 342 E
Obj. kód 5228567

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

Hmotnost: 6,2 kg

Spodní patro: insetboxy

12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,

3 x C3 modrý, 2 x D3 zelený.

Vrchní patro BES 62 1/1 s:

12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,

3 x C 3 modrý, 2 x D3 zelený

 
 

DM 352 E
Obj. kód 5228765

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mm

Hmotnost: 6,0 kg

Spodní patro: Dělicí přepážky

Vrchní patro BES 62 1/1 s insetboxy:

12 x A3 červený, 6 x B3 žlutý,

3 x C3 modrý, 2 x D3 zelený

 

DM 332 E 1/1
Obj. kód 1000001533

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Hmotnost: 4,6 kg

Spodní patro: Dělicí přepážky

Vrchní patro BES 31 1/1, s:

Inset boxy 18 x A4 červený,

9 x B4 žlutý, 3 x C4 modrý

 

DM 342 E
Obj. kód 5228611

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

Hmotnost: 5,4 kg

Spodní patro: Dělicí přepážky 

Vrchní patro BES 62 1/1 s:

Inset boxy 12 x A3 červený a

6 x B3 žlutý, 3 x C3 modrý

a 2 x D3 zelený

 

KM 340
Obj. kód 5228550

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

Hmotnost: 3,5 kg

Sortimo kufr na malé součástky - prázdný

 
 

KOVOVé KUFRY

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mmRozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mm

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mmRozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

KOvOvÉ KUFRy
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WM 331
Obj. kód 5228451

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Hmotnost: 3,4 kg

Sortimo kufr na nářadí včetně dělicích stěn

 
 

WM 330
Obj. kód 5228444

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Hmotnost: 3,4 kg

Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn

WM 320
Obj. kód 5228109

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 2,9 kg

Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn

 
 

WM 321
Obj. kód 5228116

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm

Hmotnost: 3,0 kg

Sortimo kufr na nářadí včetně dělicích stěn

 

KOVOVé KUFRY

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 100 mm

Hmotnost: 3,4 kg

Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn

vyberte si ze škály kovových kufrů:

KM = Kufr na malé součástky. Udrží malé součástky 

rozdělené, i když je kufr v pohybu (šroubky, hmoždinky, atd.)

DM = Dvoupatrový kufr – kombinace uložení malých 

součástek v inset boxech s kufrem na nářadí s dělicími 

stěnami.

WM = Kufr na nářadí. Kufr s dělicími stěnami pro převoz 

nářadí (kleště, šroubováky, atd.) a elektrických nástrojů 

(elektrické vrtačky, brusky, šroubováky, atd.)

WM 340
Obj. kód 5228581

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

Hmotnost: 3,8 kg

Sortimo kufr na nářadí bez dělicích stěn

www.sortimo.cz
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TB WM 320/415
Obj. kód  5267634

 
 
TB WM 330/415
Obj. kód  5267733

 
 
TB WM 340/415
Obj. kód  5267832

 
 
TB WM 350/415
Obj. kód  5267931

TB WM 320/262
Obj. kód  5267610

 
 
TB WM 330/262
Obj. kód  5267719

 
 
TB WM 340/262
Obj. kód  5267818

 
TB WM 350/262
Obj. kód  5267917

Dělicí stěny

TB WM 320/145
Obj. kód  5267603

 
TB WM 330/145
Obj. kód  5267702

 
 
TB WM 340/145
Obj. kód  5267801

 
TB WM 350/145
Obj. kód  5267900

TB WM 320/309
Obj. kód  5267641

 
 
TB WM 330/309
Obj. kód  5267740

 
 
TB WM 340/309
Obj. kód  5267849

 
 
TB WM 350/309 

Obj. kód  5267948

váš kovový kufr bude vždy dobře zorganizován

Sortimo dělící stěny mohou být kombinovány se dvěma typy 

kufrů, takže je vše řádně uklizené. Kufr chrání svůj obsah  

a zároveň zvyšuje efektivitu Vaší práce.

WM 350
Obj. kód 5228734

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mm

Hmotnost: 4,1 kg

Sortimo kufr na nářadí bez dělících stěn

 

WM 341
Obj. kód 5228598

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

Hmotnost: 4,0 kg

Sortimo kufr na nářadí včetně dělících stěn

 

WM 351
Obj. kód 5228741

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 170 mm

Hmotnost: 4,7 kg

Sortimo kufr na nářadí včetně dělících stěn
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SPECIÁLNÍ KUFRy   
NA HOŘÁKOVé TRYSKY

DK 321
Obj. kód 5228338
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,1 kg
Kufr pro 165 trysek o průměru 22 mm 
s pěnovou vložkou
 
 

DKS
Obj. kód 5200532
Hmotnost: 0,175 kg
Pěnová vložka pro 165 trysek 
o průměru 22 mm s pěnovou vložkou.
Pro kufry WM 320 nebo zásuvky 24-6
 

PRO MALé SOUČÁSTKY A NÁŘADÍ
KUFRy PRO TEChNIKy

Pěnová vložka
Obj. kód 5200709

Rozměry (ŠxHxV): 330 x 220 x 50 + 10 mm

Pěnová vložka pro kufry na nářadí.

2 vložky mohou být umístěny vedle 

sebe, aby byl kufr zcela zaplněn. 
 

TK 40 3/5
Obj. kód 5228529

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

Hmotnost: 6,2 kg

Včetně 2 desek na nářadí a sadou inset 

boxů IB SE2

 
 

ESK 3
Obj. kód 5228543
Hmotnost: 0,5 kg
Deska na nářadí s pružným páskem  
a kapsami na nářadí pro TK 40 

ESK 5
Obj. kód 5228536

Hmotnost: 0,5 kg

Deska s kapsami na nářadí pro kufry TK 40

 
 

TK = Kufr pro techniky. Zajistí, že Vaše malé součástky i nářadí

      budou v kufru na svém místě.

Užitečný držák na nářadí a pěnová vložka jsou dodávány i 

samostatně.

DK = kufry pro hořákové trysky. Speciální kufry pro topenáře pro snadnou přepravu hořákových trysek.

Včetně 2 desek na nářadí a sadou inset 

boxů IB SE2

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 130 mm

Včetně 2 desek na nářadí a sadou inset 

Obj. kód 5228543
Hmotnost: 0,5 kg
Deska na nářadí s pružným páskem 
a kapsami na nářadí pro TK 40

Obj. kód 5228543
Hmotnost: 0,5 kg
Deska na nářadí s pružným páskem 

Užitečný držák na nářadí a pěnová vložka jsou dodávány i 

Hmotnost: 0,5 kg

Deska s kapsami na nářadí pro kufry TK 40

Pěnová vložka

Deska s kapsami na nářadí pro kufry TK 40

Pěnová vložka

Pěnová vložka pro kufry na nářadí.

2 vložky mohou být umístěny vedle 

sebe, aby byl kufr zcela zaplněn.

Rozměry (ŠxHxV): 330 x 220 x 50 + 10 mm

Pěnová vložka pro kufry na nářadí.

2 vložky mohou být umístěny vedle 

DK = kufry pro hořákové trysky. Speciální kufry pro topenáře pro snadnou přepravu hořákových trysek.

DK 321

DK = kufry pro hořákové trysky. Speciální kufry pro topenáře pro snadnou přepravu hořákových trysek.

DK 321
Obj. kód 5228338
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,1 kg

DK = kufry pro hořákové trysky. Speciální kufry pro topenáře pro snadnou přepravu hořákových trysek.DK = kufry pro hořákové trysky. Speciální kufry pro topenáře pro snadnou přepravu hořákových trysek.

Kufr pro 165 trysek o průměru 22 mm 

DKS
Obj. kód 5200532
Hmotnost: 0,175 kg

o průměru 22 mm s pěnovou vložkou.
Pro kufry WM 320 nebo zásuvky 24-6

Pěnová vložka pro 165 trysek 
o průměru 22 mm s pěnovou vložkou.
Pro kufry WM 320 nebo zásuvky 24-6

DKSF
Obj. kód 5200549
Hmotnost: 0,175 kg
Pěnová vložka pro 121 trysek 
o průměru 22 mm 
a 1 zeleným inset boxem G3
Pro kufry WM 320 nebo zásuvky 24-6
 
 

DK 321 F
Obj. kód 5228345
Rozměry (ŠxHxV): 440 x 330 x 66 mm
Hmotnost: 3,1 kg
Kufr pro 121 trysek o průměru 22 mm
s pěnovou vložkou a 1 zeleným inset
boxem G3
 

KOVOVé KUFRY 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.sortimo.cz
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T-BOXX STB 320
Obj. kód 51012126

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 1,6 kg

Sortimo T-BOXX - prázdný

STB 322 E 1/1
Obj. kód 1000001534

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 3,1 kg

Spodní patro: 12 x C4 modrý

Vrchní patro: 11 x B4 žlutý, 22 x A4 červený

T-BOXX

Od průhledného víka až po pogumované pohodlné držadlo 

Vám T-BOXX přináší vše, co potřebujete. Lehký, pevný  

a odolný proti poškození. Je perfektní pro každodenní použití 

– nejen díky širokému úhlu při otevření, ale také nekonečnými 

kombinacemi inset boxů pro uložení malých součástek.

Upínání kufru do vestavby je velice jednoduché – závěsný 

adaptér umožňuje pověsit T-BOXX přímo na stěnu  

z perforovaného plechu nebo na zadní dveře.

T-BOXX STB 321 B
Obj. kód 51012128

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX B3 žlutý

T-BOXX STB 321 C
Obj. kód 51012129

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX C3 modrý

T-BOXX STB 321 A
Obj. kód 51012127

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX A3 červený

T-BOXX
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T-BOXX STB 321 H
Obj. kód 51011476

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX H Standard

T-BOXX STB 321 D
Obj. kód 51012130

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX D3 zelený

T-BOXX STB 321 E
Obj. kód 51012131

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX E3 mix

T-BOXX STB 321 F
Obj. kód 51012132

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX F3 oranžový

 

T-BOXX STB 321 G
Obj. kód 51012133

Rozměry (ŠxHxV): 440 x 350 x 80 mm

Hmotnost: 2,3 kg

Sortimo T-BOXX G3 zelený

 

Miniblok pro T-BOXXy
BLT 2.0-X 24-28
Obj. kód 1000000777

Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 485 mm

Hmotnost: 10,4 kg

1 deska

4 páry výsuvných lišt

Dodávka nezahrnuje T-BOXXy a upínací 
materiál

 

Miniblok pro T-BOXXy
BL 2.0-X STB 24-32
Obj. kód 1000001037

Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 554 mm

Hmotnost: 15,8 kg

1 deska

4 výsuvy pro T-BOXXy

Dodávka nezahrnuje T-BOXXy a upínací 
materiál

T-BOXX závěsný adaptér
Obj. kód 51011477

Sortimo T-BOXX je možné zavěsit na boční

opláštění vozu i zadních dveří.

Dva adaptéry slouží jako podpůrný 

materiál a čtyři jsou našroubovány 

do základny T-BOXXu.

Nelze použít v kombinaci 

s výsuvem Multislide.

T-BOXX

www.sortimo.cz
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L-BOXX
VÍTĚZ A BESTSELLER OD SORTIMA
Od těžkých materiálů, zákaznických vzorků až po Vaše 

nářadí – L-BOXX od společnosti SORTIMO zvládne přepravit 

vše  z Vašeho vozu na místo výkonu práce a zpět.

Bezpečný, odolný a nekonečně spolehlivý. L-BOXX 

samozřejmě výborně zapadá do vestaveb Globelyst M. Další 

jedinečnou vlastností je zacvakávací systém.

Díky němu můžete rychle a jednoduše spojit L-BOXXy  

do sebe a zase je oddělit, přesně dle Vašich potřeb.  

Podlahy CarMo umožňují bezpečný transport všech 

L-BOXXů ve vašem osobním voze.

L-BOXX
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v prvé řadě jsou L-BOXXy vyrobené z odolného 

aBS plastu velice praktické.  

Jsou dostupné ve čtyřech velikostech, jsou kompatibilní  

a designované tak, aby uspokojily všechny Vaše požadavky. 

Na pohled jsou velice bytelné, plastové držadlo je vloženo 

do víka boxu a různé velikosti dělicích prvků přinášejí mnoho 

možností pro Vaše podnikání. 

Mohou být jednoduše uloženy do vestavby nebo použity na 

výsuvné desce Multislide.

L-BOXXy mohou být také připevněny na CarMo podlahu, což 

umožňuje snadný a bezpečný transport Vašeho nákladu  

i v osobních vozech.

MOBILNÍ A KOMPATIBILNÍ
L-BOXX

L-BOXX 238
LB 238
Obj. kód 121014676

Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 253 mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 306 x 209 mm

Hmotnost: 2,8 kg

 

Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 253 mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 306 x 209 mm

L-BOXX 374
LB 374 
 
Obj. kód 121014677

Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 389 mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 296 x 345 mm

Hmotnost: 3,4 kg

 

L-BOXX 102
LB 102 
 
Obj. kód 121014674

Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 117 mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 313 x 71 mm

Hmotnost: 2,1 kg

 

L-BOXX 136
LB 136 
 
Obj. kód 121014675

Vnější rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 151 mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxV): 378 x 311 x 107 mm

Hmotnost: 2,2 kg

 
 

možností pro Vaše podnikání. 

L-BOXX

www.sortimo.cz
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šIROKÁ NaBÍDKa  
KOMPLETNÍCH SETŮ PRO L-BOXX 102

Set
LB 102 TE 8
Obj. kód 121015565

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Vložka pro malé součástky LB TE 8-102

Hmotnost: 2,4 kg

 
 

Set 
LB 102 TE 5
Obj. kód 121015564

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Vložka pro malé součástky LB TE 5-102

Hmotnost: 2,4 kg

 
 

L-BOXXy jsou dostupné se širokou řadou různých doplňků.

Set
LB 102 TE 12
Obj. kód 121015566

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Vložka pro malé součástky LB TE 12-102

Hmotnost: 2,4 kg

 

Set
LB 102 IBS A3
Obj. kód 121015567

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset boxy -  set A3

Hmotnost: 2,9 kg

 

L-BOXX
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Set
LB 102 IBS F3
Obj. kód 121015572

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset boxy - set F3

Hmotnost: 2,9 kg

 

Set
LB 102 IBS G3
Obj. kód 121015573

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset boxy - set G3

Hmotnost: 2,9 kg

 

Set
LB 102 IBS B3
Obj. kód 121015568

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset boxy - set B3

Hmotnost: 2,9 kg

Set
LB 102 IBS D3
Obj. kód 121015571

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset boxy - set D3

Hmotnost: 2,9 kg 
 

Set
LB 102 IBS BC3
Obj. kód 121015569

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset boxy - set BC3

Hmotnost: 2,9 kg

 

Set
LB 102 IBS CD3
Obj. kód 121015570

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset boxy - set CD3

Hmotnost: 2,9 kg

 
 

L-BOXX

www.sortimo.cz
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KOMPLETNÍ SETy a DOPLŇKy 
PRO L-BOXX 102

Set
LB 102 LSB SET
Obj. kód 121015575

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Pěnová vložka LSB 102

Hmotnost: 2,1 kg

 

Set
LB 102 RS SET
Obj. kód 121015576

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

LB RS 102

Hmotnost: 2,2 kg

 
 

L-BOXX 102 Kufr první pomoci
LB 102 EH
Obj. kód 121018031

Náplň odpovídá normě DIN 13157

Hmotnost: 3,2 kg

 
 

Set 
LB 102 IBS H3
Obj. kód 121015574

L-BOXX 102

Pevná pěnová vložka víka

Inset box set H3

Hmotnost: 2,9 kg

 
 

L-BOXX 102 vč.
inset box set C4 
LB 102 IBS C4
Obj. kód 1000001535

Hmotnost: 3,0 kg

Spodní patro:

inset boxy U3 včetně 6 x A4 červený,

4 x B4 žlutý, 4 x C4 modrý

Vrchní patro : LB IBE 31

s 6 x A4 červený, 4 x B4 žlutý, 4 x C4 modrý

  

L-BOXX
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Vložka pro malé části
5 přihrádek
LB TE 5-102
Obj. kód 121014900

Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 62 mm

Dělicí pěnová podložka pro malé části

s 5 přihrádkami 

Levné řešení pro rozdělení L-BOXXu.

 

Vložka pro malé části
8 přihrádek
LB TE 8-102
Obj. kód 121014901

Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 62 mm

Dělicí pěnová podložka pro malé části

s 8 přihrádkami.

Levné řešení pro rozdělení L-BOXXu.

 
 

Vložka pro malé části 
12 přihrádek
LB TE 12-102
Obj. kód 121014904

Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 62 mm

Dělicí pěnová podložka pro malé části

s 12 přihrádkami.

Levné řešení pro rozdělení L-BOXXu.

 

Pěnová vložka 102
LB RS 102
Obj. kód 121015281

Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 50 mm

Předřezaná pěnová vložka

pro L-BOXX 102.

Možnost vyříznout pěnu přesně podle  
Vašich potřeb.

 
 

Pěnová vložka pro 
hořákové trubky
LB LSB 102
Obj. kód 121015609

Rozměry (ŠxHxV): 405 x 314 x 24,5 mm

Pěnová vložka pro 149 hořákových trysek, 

odolná proti olejům.

 
 

PŘÍSLUšENSTvÍ  
PRO L-BOXX 102

www.sortimo.cz
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Pouzdro na dokumenty 1
LB DK1
Obj.kód 121015512

Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm

Do pouzdra lze uložit kalkulačku, 

pera, dokumenty (pro velikost A4)

Průhledné pouzdro A5
LB KSTD A5
Obj.kód 121015438

Rozměry (ŠxHxV): 335 x 2 x 206 mm

Průhledné pouzdro pro uložení 

manuálů nebo dokumentů velikosti A5

ve víku boxu.

Vložka víka
LB DE
Obj.kód 121014678

Rozměry (ŠxHxV): 405 x 30 x 333 mm

Pevná pěnová vložka víka chrání obsah 

v insetboxech proti smíchání

během převozu. 

Karta na nářadí 1
LB WK1
Obj.kód 121015615

Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm

Karta do víka L-BOXXu s pružnými 

pásky a kapsami na nářadí.

 

Inset boxy set A3
LB IBS A3
Obj.kód 51015300

2 x inset box U3, šedý

vč. 6 dělicích příček

30 x inset boxy A3, červený

Sada štítků 102
LB BS 102
Obj. kód 121014984

Rozměry (ŠxV): přibl. 297 x 210 mm 

(DIN A4)

1 arch A4 se 14 samolepícími štítky

pro L-BOXX 102.

Inset boxy set B3
LB IBS B3
Obj.kód 51015301
2 x inset box U3, šedý
vč. 6 dělicích příček
15 x inset box B3, žlutý

Protiskluzová podložka 102/136
LB ARM 102/136
Obj. kód 121015732

Rozměry (ŠxHxV): 397 x 307 x 4 mm

Měkká protiskluzová podložka

Chrání L-BOXX i materiál před 

poškozením během přepravy.

L-BOXX vložka 31 mm
LB IBE 31
Obj. kód 1000001525

Dostupné s různými sety

inset boxů, každá možnost může být

realizována.

Dodávka nezahrnuje inset boxy.

ZUBEHÖR 
FÜR L-BOXX 102

PŘÍSLUšENSTvÍ  
PRO L-BOXX 102

L-BOXX
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Insetbox U3
IB U3
Obj. kód 51014469

Inset box U3, šedý

Dělicí příčka pro U3
IB U3 TW
Obj. kód 51014470

1 dělicí příčka 

pro inset box U3.

Inset box U3 může být rozdělen 

3 dělicími příčkami.

 

Bezpečné uložení

L-BOXX Vám zjednodušuje Vaši práci.

Se sadami insetboxů a držáků nářadí si můžete být jisti,  

že je vše bezpečně uloženo na svém místě a vždy po ruce.

Inset box set D3
LB IBS D3
Obj. kód 51015304

2 x inset box U3, šedý

vč. 6 dělicích příček

5 x inset box D3, zelený

Inset box set CD3
LB IBS CD3
Obj. kód 51015303

2 x inset box U3, šedý

vč. 6 dělicích příček

3 x inset box C3, modrý

3 x inset box D3, zelený

Inset box set H3
LB IBS H3
Obj. kód 51015299

2 x inset box U3, šedý

vč. 6 dělicích příček

2 x inset box A3, červený

 3 x inset box B3, žlutý

2 x inset box C3, modrý

1 x inset box D3, zelený

2 x inset box F3, oranžový

 

Inset box set BC3
LB IBS BC3
Obj. kód 51015302

2 x inset box U3, šedý

vč. 6 dělicích příček

3 x inset box B3, žlutý

6 x inset box C3, modrý

Inset box set F3
LB IBS F3
Obj. kód 51015306

2 x inset box U3, šedý

vč. 6 dělicích příček

7 x inset box F3, oranžový

1 x inset box B3, žlutý

Inset box - set G3
LB IBS G3
Obj. kód 51015307

2 x inset box U3, šedý

vč. 6 dělicích příček

2 x inset box G3, tmavě zelený

2 x inset box B3, žlutý

2 x inset box A3, červený

L-BOXX
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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L-BOXX 136 vč.
vložky pro malé části 8
LB 136 TE 8
Obj. kód 1000001528

L-BOXX 136

Pěnová vložka víka a vložka 

pro malé části (8 přihrádek)

Hmotnost: 2,6 kg

L-BOXX 136 
vč. vložky pro malé části 6
LB 136 TE 6
Obj. kód 1000001527

L-BOXX 136

Pěnová vložka víka a vložka 

pro malé části (6 přihrádek)

Hmotnost: 2,6 kg

L-BOXX 136 vč.
vložky pro malé části 4
LB 136 TE 4
Obj. kód 1000001526

L-BOXX 136

Pěnová vložka víka a vložka 

pro malé části (4 přihrádky)

Hmotnost: 2,6 kg

LB 136 RS SET
Obj. kód 121015577

L-BOXX 136

Pevná pěnová vložka víka

Pěnová vložka

LB RS 136

Hmotnost: 2,5 kg

L-BOXX 136
vč. vložky pro laptop
LB 136 LAPTOP
Obj. kód 121017912

L-BOXX 136

Vložka pro laptop pro  L-BOXX 136

Hmotnost: 2,3 kg

Set
LB 136 WK 1 set
Obj. kód 121015578

L-BOXX 136

Karta na nářadí ve víku

Sada insetboxů H3

Hmotnost: 2,6 kg

Cokoliv, co potřebujete uložit do Vašeho L-BOXXu, bude 

bezpečně přepravováno díky inset boxům a pěnovým 

vložkám. Předřezané pěnové vložky jsou ideální  

pro přepravu drahých nástrojů nebo vzorků. .

KOMPLETNÍ SETy
PRO L-BOXX 136

L-BOXX
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Protiskluzová podložka 102/136
LB ARM 102/136
Obj. kód 121015732

Rozměry (ŠxHxV): 397 x 307 x 4 mm

Měkká protiskluzová podložka

Chrání L-BOXX i materiál před 

poškozením během přepravy.

Pěnová vložka 136
LB ARM 102/136
Obj. kód 121015282

Rozměry (ŠxHxV): 405 x 315 x 85 mm

Předřezaná pěnová vložka 

pro L-BOXX 136

Pěnová vložka může být vyříznuta 

přesně na míru pro Váš materiál.

Karta na nářadí 1
LB WK1
Obj. kód 121015615

Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm

Karta do víka L-BOXXu s pružnými 

pásky a kapsami na nářadí.

Průhledné pouzdro A5
LB KSTD A5
Obj.kód 121015438

Rozměry (ŠxHxV): 335 x 2 x 206 mm

Průhledné pouzdro pro uložení 

manuálů nebo instrukcí ve víku boxu.

Pro velikost A5.

Dělicí vložka 
se 4 přihrádkami
LB TE 4-136
Obj. kód 6000001193

Dělicí vložka pro L-BOXX 136 

a LS-BOXX 306. Ideální pro malé 

části jako např. těsnění, svorky, atd.

Dělicí vložka 
se 6 přihrádkami
LB TE 6-136
Obj. kód 6000001194

Dělicí vložka pro L-BOXX 136 

a LS-BOXX 306. Ideální pro malé 

části jako např. těsnění, svorky, atd.

Dělicí vložka 
s 8 přihrádkami
LB TE 8-136

Obj. kód 6000001195

Dělicí vložka pro L-BOXX 136 

a LS-BOXX 306. Ideální pro malé 

části jako např. těsnění, svorky, atd.

Pouzdro na dokumenty 1
LB DK1
Obj.kód 121015512

Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm

Pouzdro na dokumenty velikosti A4, 

také vhodné pro 

kalkulačky, pera, atd.

Vložka pro laptop
L-BOXX 136/LS-BOXX 306
LB LTE 136
Obj. kód 121017913

Vhodné pro laptopy o rozměrech

max. 365 x 270 mm

Pod laptopem je prostor pro 

uložení nabíječky, myši, CD, atd. 

PŘÍSLUšENSTvÍ  
PRO L-BOXX 136

L-BOXX
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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KOMPLETNÍ SETy 
PRO L-BOXX 238

L-BOXX 238
vč. dělicí sady
4F+ISB H3
LB 238 4F+ISB H3
Obj. kód 121017342

L-BOXX 238

Karta na nářadí 4F

se 4 kapsami

Inset box set H3

vč. dělicích stěn pro inset box

Hmotnost: 5,5 kg

L-BOXX 238
vč. dělicí sady
3F+ISB G3
LB 238 TB 3F+G3
Obj. kód 121018062

L-BOXX 238

Karta na nářadí 3F se 3 kapsami

3 ks inset boxů G3

Hmotnost: 4,6 kg

 

Set
LB 238 WK1 SET
Obj. kód 121015579

L-BOXX 238

Karta na nářadí  WK1

Hmotnost: 3,1 kg

L-BOXX 238 THERMO
LB 238 THERMO
Obj. kód 121018337

Thermo-BOXX pro uložení a

přepravu materiálů citlivých na teplotu,

jako např. tmely a jiné chemikálie

Termo vložka
pro L-BOXX 238
LB Thermo-E 238
Obj. kód 121018345

Termo vložka pro dovybavení

(bez náplní)

Pro L-BOXX 238

Diagonální dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-T THERMO
Obj. kód 121018347

Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX

Podélná dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-B THERMO
Obj. kód 121018348

Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX

L-BOXX
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KOMPLETNÍ SaDy  
PRO L-BOXX 374

LB 374 SKE SET
Obj. kód 121015583

L-BOXX 374

2 x foam cartridge inserts

LB SKE 374

Hmotnost: 3,6 kg

LB 374 SIKE SET
Obj. kód 121015582

L-BOXX 374

2 x vložka pro silikonové náplně

Hmotnost: 3,6 kg

LB 374 HRE SET
Obj. kód 121015581

L-BOXX 374

Pouzdro na dokumenty LB DK1

Vložka na náplně  HRE 374

(bez náplní)

Hmotnost: 4,5 kg

L-BOXX 374 vč.
vložky na nářadí “Podlahář“
LB 374 HES SET
Obj. kód 121015580

L-BOXX 374 včetně 

vložky na nářadí a inset boxů

Vhodné pro 42 různých typů nářadí 

Vhodné pro podlaháře.

Hmotnost: 6,2 kg

L-BOXX 374 vč.
vložky na nářadí “Elektrikář“
LB 374 WTS E
Obj. kód 1000001597

L-BOXX 374 vč. vložky

na nářadí a inset boxů

L-BOXX 374 vám nabízí jedinečnou příležitost 

pro využití prostoru především na Vašich pracovních 

cestách.

Široká řada L-BOXXů Vám umožňuje kdykoliv

převážet silikonové náplně a další materiál.

L-BOXX

www.sortimo.cz
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L-BOXX 374
vč. dělicích stěn
4F+ISB H3
LB 374 TB 4F+H3
Obj. kód 1000000099

L-BOXX 374

Karta na nářadí 4F se 4 kapsami

Inset box sada H3

vč. dělicích přepážek

Hmotnost: 6,5 kg

 

L-BOXX 374
vč. dělicích stěn
3F+ISB G3
LB 374 TB 3F+G3
Obj. kód 1000000100

L-BOXX 374

Karta na nářadí 3F se 3 kapsami

3 ks inset boxů G3

Hmotnost: 5,1 kg

L-BOXX 374 THERMO
LB 374 THERMO
Obj. kód 121018338

Termo-BOXX pro uložení a

přepravu materiálů citlivých na teplotu,

jako např. tmely a jiné chemikálie

Hmotnost: 4,1 kg

Diagonální dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-T THERMO
Obj. kód 121018347

Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX

Podélná dělicí stěna
L-BOXX THERMO
LB TB-B THERMO
Obj. kód 121018348

Dělicí stěna pro Thermo L-BOXX

Termo vložka
pro L-BOXX 374
LB Thermo-E 374
Obj. kód 121018346

Termo vložka pro dovybavení

(bez náplní)

pro L-BOXX 374

Hmotnost: 0,7 kg

KOMPLETNÍ SETy
PRO L-BOXX 374

L-BOXX
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Lišty na dokumentové složky
LB HRE 374
Obj. kód 121014895

2 železné lišty, vč. upínání a 

montážních instrukcí pro zavěšení 

složek na dokumenty do L-BOXXu 374.

Vložka na nářadí “Podlahář“ 
L-BOXX 374
LB WTS S 374
Obj. kód 121014894

Dřevěná vložka pro nářadí do L-BOXXu 374.

(Dodávka nezahrnuje nářadí)

Protiskluzová podložka
LB ARM 374
Obj. kód 121015734

Rozměry (ŠxHxV): 381 x 291 x 4 mm

Měkká protiskluzová podložka

Chrání L-BOXX i materiál před 

poškozením během přepravy.

Vložka na nářádí “Elektrikář“
L-BOXX 374
LB WTS E 374
Obj. kód 6000001238

Dřevěná vložka pro nářadí do L-BOXXu 374.

(Dodávka nezahrnuje nářadí)

Rozměry (ŠxHxV): 381 x 291 x 4 mm

Vložka na nářádí “Elektrikář“Vložka na nářádí “Elektrikář“Vložka na nářádí “Elektrikář“

Složka na dokumenty L-BOXX
HT LB VP10
Obj. kód 121015794

Balení obsahuje: 10 ks 

Vložka na silikonové náplně
LB SIKE 374
Obj. kód 121015285

Rozměry (ŠxHxV): 295 x 190 x 95 mm

1 vložka pro 13 silikonových náplní

(pr. = 53 mm).

Do L-BOXXu 374 je možné dát 2 vložky

Může být kombinováno s 

pěnovou vložkou na cartridge.

Pěnová vložka na cartridge
LB SKE 374
Obj. kód 121015286

Rozměry (ŠxHxV): 295 x 190 x 95 mm

1 vložka pro 13 silikonových náplní

(pr. = 73 mm).

Do L-BOXXu 374 je možné dát 2 vložky

Může být kombinováno s vložkou

na silikonové náplně.

Pouzdro na dokumenty 1
LB DK1
Obj.kód 121015512

Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm

Do pouzdra lze uložit kalkulačku, 

pera, dokumenty (pro velikost A4)

Karta na nářadí 1
LB WK1
Obj. kód 121015615

Rozměry (ŠxHxV): 380 x 20 x 315 mm

Karta do víka L-BOXXu s pružnými 

pásky a kapsami na nářadí.

Průhledné pouzdro A5
LB KSTD A5
Obj.kód 121015438

Rozměry (ŠxHxV): 335 x 2 x 206 mm

Průhledné pouzdro pro uložení 

manuálů nebo instrukcí ve víku boxu.

Pro velikost A5.

PŘÍSLUšENSTvÍ  
PRO L-BOXX 374

L-BOXX
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Dělicí přepážka
173 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 TB 173x130
Obj. kód 121017249

173 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 TB 173x255
Obj. kód 1000000098

Dělicí plech
354 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 STB 354 x 130
Obj. kód 121017247

354 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 STB 354 x 255
Obj. kód 1000000093

Vložka pro inset boxy
L-BOXX vč. IBS H3
LB 238 IBE+IBS H3
Obj. kód 121017613

Vložka včetně insetboxů

 
 
LB 238 IBE
Obj. kód 121017250

Vložka bez insetboxů

 

PŘÍSLUšENSTvÍ  
PRO L-BOXX 238 A 374

Dělicí plech
283 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 STB 283x130
Obj. kód 121017246

283 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 STB 283x255
Obj. kód 1000000088

Dělicí přepážka
137 x 130 pro L-BOXX 238
LB 238 TB 137x130
Obj. kód 121017248

137 x 255 pro L-BOXX 374
LB 374 TB 137x255
Obj. kód 1000000094

Dělicí rám
pro L-BOXX 238/374
LB 238 / 374 TBR
Obj. kód 121017612

Rám pro uspořádání L-BOXXu 238

jednotlivými dělicími přepážkami

L-BOXX
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Vložka pro inset boxy
L-BOXX vč. IBS H3
LB 238 IBE+IBS H3
Obj. kód 121017613

Vložka včetně insetboxů

 
 
LB 238 IBE
Obj. kód 121017250

Vložka bez insetboxů

 

Dělicí rám
pro L-BOXX 238/374
LB 238 / 374 TBR
Obj. kód 121017612

Rám pro uspořádání L-BOXXu 238

jednotlivými dělicími přepážkami

LS-BOXX 306
vč. 2 i-BOXX 72 H3
s vloženými boxy
LS 306 + I-72 H3
Obj. kód 6000000348

Rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 321 mm

Hmotnost: 6,5 kg

LS-BOXX 306 prázdný
LS 306
Obj. kód 6000000345

Rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 321 mm

Hmotnost: 3,75 kg

LS-BOXX 306 
vč. i-BOXX 53 C44 
s vloženými boxy + LS-S
LS 306 + I-53 C44
Obj. kód 6000000347

Rozměry (ŠxHxV): 442 x 357 x 321 mm

Hmotnost: 5,5 kg

LS-BOXX  

LS-BOXX je perfektním řešením pro převoz 

vašich nástrojů a menších součástek najednou. 

LS-BOXX kombinuje dohromady L-BOXX 136 s menším, vý-

suvným i-BOXXem. Tento systém je dostupný ve dvou ver-

zích: se dvěmi 72mm vysokými  i-BOXXy nebo s nižším 

53mm vysokým i-BOXXem a otevřeným zásuvným boxem. 

LS-BOXXy jsou samozřejmě kompatibilní jak vzájemně,  

tak i s CarMo podlahami. Významnou výhodou tohoto boxu 

je to, že všechno příslušenství pro L-BOXX 136 lze použít do 

vrchní části LS-BOXXu.

LS-BOXX

www.sortimo.cz
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i-BOXX 72 H3
I-72 H3
Obj. kód 6000000357

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

Hmotnost: 1,4 kg

i-BOXX 72 B3
I-72 B3
Obj. kód 6000000354

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

Hmotnost: 1,4 kg

i-BOXX 72 I3
I-72 I3
Obj. kód 6000000356

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

Hmotnost: 1,4 kg 

i-BOXX 72 A3
I-72 A3
Obj. kód 6000000353

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

Hmotnost: 1,4 kg

i-BOXX 72 prádný
I-72
Obj. kód 6000000352

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

Hmotnost: 0,9 kg

 

i-BOXX 72 C3
I-72 C3
Obj. kód 6000000355

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

Hmotnost: 1,4 kg

i-BOXX od Sortima je chytrým řešením pro úložný prostor, 

který může také být součástí LS-BOXXu. Jsou dostupné 

ve dvou velikostech a mohou být doplěny inset boxy a 

držadlem – díky čemuž jsou naprosto praktické a vždy po 

ruce.

MALÝ, LEHKÝ A VŽDY PO RUCE 
i-BOXX  

i-BOXX
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i-BOXX 53 prázdný
I-53
Obj. kód 6000000351

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm

Hmotnost: 0,8 kg

i-BOXX 53 A44
I-53 A 44
Obj. kód 6000000358

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm

Hmotnost: 1,2 kg

i-BOXX 53 B44
I-53 B 44
Obj. kód 6000000359

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm

Hmotnost: 1,2 kg

i-BOXX 53 I44
I-53 I 44
Obj. kód 6000000361

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm

Hmotnost: 1,2 kg

Zásuvka LS 92
LS-S 92
Obj. kód 6000000349

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 92 mm

Hmotnost: 0,5 kg

i-BOXX 53 C44
I-53 C 44
Obj. kód 6000000360

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 53 mm

Hmotnost: 1,2 kg

i-BOXX

www.sortimo.cz
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i-BOXX 72 Car-Safety
I-72 CS
Obj. kód 1000001457

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

i-BOXX vybavený pohotovostní

sadou do auta – obvazový materiál,

dle normy DIN 13164, 2 reflexní vesty,

a výstražný trojúhelník.

 

i-BOXX 72
Upínací sada
I-72 LASI-T
Obj. kód 1000001458

Rozměry (ŠxHxV): 367 x 316 x 72 mm

i.BOXX vybavený základními doplňky 

pro zabezpečení nákladu ve vozidle.

2 ProSafe upínací kurty s ráčnovou sponou

2 ProSafe upínací popruhy se sponou

4 protiskluzové zarážky na palety

4 profilové hrany 

Pro použití v upínacích bodech vestavby.

Držák i-BOXXu
I-WH
Obj. kód 6000001008

i-BOXX je díky držáku bezpečně

připevněn k regálu vestavby 

i během Vaší cesty. Lze přišroubovat

do hliníkového perforovaného plechu

nebo přímo do stěn vozu.



Teleskopický rudlík
ZCAKL
Obj. kód 801014905

Rozměry (ŠxHxV): 490 x 490 x 1090 mm

Složený: 490 x 60 x 760 mm

Skládací rudlík pro přepravu L-BOXXů

nebo velkých nákladů.

S teleskopickým držadlem a dvěma 

velkými kolečky z odolné gumy.

Nosnost do 125 kg.

Hmotnost: 5,2 kg

Skládací rudlík pro přepravu L-BOXXů

S teleskopickým držadlem a dvěma 

velkými kolečky z odolné gumy.

PŘÍSLUšENSTvÍ PRO L-BOXXy

UŽITEČNÍ POMOCNÍCI BEZPEČNÁ PŘEPRAVA
S doplňkovou výbavou 

pro L-BOXXy se 

dostanete kamkoliv. 

Teleskopický hliníkový 

rudlík Vám pomůže 

snadno přemístit všechny 

L-BOXXy a těžké náklady. 

L-BOXXy jsou na rudlík 

rychle naloženy a mohou 

k němu být upevněny 

stahovacím popruhem. 

Nyní je přeprava Vašeho 

nářadí na místo práce 

snadnější. Nechejte 

konkurenci vzadu!

L-BOXXy jsou vždy 

bezpečně připevněny, ať 

už na desce s kolečky 

nebo na předním či 

zadním sedadle. 

SORTIMO upínací panely dělají 

z L-BOXXu nejmenší součást 

vestavby v užitkových 

vozidlech. Panel je jednoduše 

upevněn na stěně vozu nebo 

regálu a zajišťuje bezpečnou 

přepravu všech L-BOXXů.

Hmotnost: 5,2 kg

Nastavitelný upevňovací popruh 
pro teleskopický rudlík 
FG ACK
Obj. kód 121015440

Nastavitelný popruh s rychlým upínáním.

Pro bezpečnou přepravu L-BOXXů na rudlíku.

Včetně malé kapsy.

JEDNODUŠŠÍ RYCHLEJŠÍ

Upínací popruh pro desku 
s kolečky
LB FG ROLL
Obj. kód 121015519

Upínací popruh se sponou zajišťuje 

bezpečný převoz L-BOXXů nebo 

nákladu na desce. 

Konce upínacího popruhu jsou upevněny

k desce.

Konce upínacího popruhu jsou upevněny

Roller L-BOXX
LB ROLL
Obj. kód 121015412

Rozměry (ŠxHxV): 646 x 492 x 184 mm

Praktická mobilní deska pro všechny

L-BOXXy. 

Boxy lze jednoduše zacvaknout do rámu.

Vyrobeno z plastu, se 4 kolečky.

2 kolečka s brzdou

Nosnost do 100 kg.

Hmotnost: 3,8 kg

L-BOXX
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Popruhy pro upínací panel
PSH KS 1,4
Obj. kód 1000000224

Pro připevnění L-BOXXů k upínacímu panelu.

Háčky mohou být upevněny do otvorů v rámu.

Nosnost  max. 150 daN

Délka popruhu 1,4 m

Deska adaptéru 
20-54 L-BOXX
LB AP PS 20-54
Obj. kód 1000000624

Rozměry (ŠxHxV): 494 x 50 x 918 mm

Ocelová deska, hmotnost: 5,7 kg

Upínací panel je připevněn 

ke stěně vozu a zajišťuje

bezpečné upevnění L-BOXXů.

Upínací panel
20-36 L-BOXX
LB AP PS 20-36
Obj. kód 1000000623

Rozměry (ŠxHxV): 494 x 50 x 612 mm

Ocelová deska, hmotnost: 3,9 kg

Upínací panel je připevněn ke stěně vozu 

a zajišťuje bezpečné upevnění L-BOXXů.

Stabilizační podložka
LB HS

Obj. kód 121017150

Rozměry (ŠxHxV): 470 x 370 x 47 mm

Podložka umožňuje upevnit L-BOXXy

na přední nebo zadní sedadlo.

Sada štítků
136/238/374
LB BS
Obj. kód 121014985

Rozměr (ŠxV): 297 x 210 mm (DIN A4)

1 DIN A4 šablona se 6 samolepícími

štítky. 

L-BOXX
PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.sortimo.cz
41



CaRMO
BEZPEČNOSTNÍ SYSTéM  
PRO OSOBNÍ VOZIDLA 
Car-Mo podlaha je vhodná pro všechny typy 

vozidel. Je vyrobena na míru, a tak může být celá řada 

L-BOXXů bezpečně přepravena ve Vašem voze  

a zároveň splňuje všechny bezpečnostní předpisy  

pro převoz nákladu. Jednoduše upevněte podlahu  

do standardních upínacích ok v zavazadlovém prostoru 

Vašeho vozu, upevněte L-BOXXy a zajistěte  

je nastavitelným popruhem – a můžete jet. CarMo 

podlahu snadno vyndáte z vozu tak rychle, jako jste ji 

instalovali dovnitř.

CAR-MO
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Upínací kurta s rychloupínací sponou 
 
CarMo podlahy mají čtyři upínací body pro zajištění 
samonavíjecích kurt.

Montážní otvor 
 
Každá CarMo podlaha má na míru vyříznutý 
montážní otvor, který zajišťuje její plnou 
funkčnost v zavazadlovém prostoru.

Upínací bod 
 
CarMo podlaha má čtyři upínací 
body, do kterých můžete připevnit 
upínací kurty.

Zajišťovací bod 
 
Při ukládání do lišt lze L-BOXX jednoduše 
zacvaknout do zajišťovacího bodu a tím 
zajistit jeho bezpečný převoz.

Kotvení podlahy
 
CarMo podlaha je vyříznuta přesně podle typu vozidla. 
Pomocí upínacích popruhů je snadno upevněna do 
kotevních bodů v podlaze.

www.sortimo.cz

Fixační lišta
 
Tři silné hliníkové lišty na sobě mají 
upevňovací body, které umožňují bezpečně 
připevnit L-BOXXy.

Bezpečnostní samonavíjecí kurta 
 
Samonavíjecí kurty jsou zacvaknuty do zadních 
upínacích bodů CarMo podlahy a jsou zajištěny 
šroubem.

Zabezpečují převážené L-BOXXy během přepravy. 
V případě nehody zůstanou L-BOXXy bezpečně 
připevněné k podlaze.

Vymezovací zarážka 
 
Vymezovací zarážky jsou předmontovány 
na desce podlahy. Jsou umístěny tak, 
aby se na podlahu vešly 4 L-BOXXy.

SORTIMO CaRMO
ZÁKLAD PRO VÁŠ ÚSPĚCH

CAR-MO
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S-BOXX Široký
SBB SF 03-8
Obj. kód 6000000150

(ŠxHxV) 300 x 243 x 136 mm

Bez dělicích přepážek 

TWSBB SF 03-8
Obj. kód 6000000300

Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 03-8

S-BOXX Široký
SBB SF 04-9
Obj. kód 6000000151

(ŠxHxV) 300 x 347 x 153 mm

Bez dělicích přepážek 

TWSBB SF 04-9
Obj. kód 6000000301

Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 04-9

S-BOXX Standard
SB SF 04-9
Obj. kód 6000000148

(ŠxHxV) 150 x 347 x 153 mm

Bez dělicích přepážek

TWSB SF 04-9
Obj. kód 6000000298

Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 04-9

S-BOXX Standard
SB SF 03-8
Obj. kód 6000000147

(ŠxHxV) 150 x 243 x 136 mm

Bez dělicích přepážek

TWSB SF 03-8
Obj. kód 6000000297

Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 03-8

S-BOXX

S-BOXXy od Sortima mají průhlednou přední 

stěnu a mohou být také vyndány a používány 

jako zásuvka.  Jsou dostupné ve čtyřech výškách, 

dvou šířkách a třech hloubkách a mohou být jednoduše 

začleněny do Vašeho regálového systému. Další velkou 

výhodou je, že si S-BOXX můžete rozdělit pomocí dělicích 

přepážek a označit štítky s popisem obsahu.

Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 03-8Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 03-8

S-BOXX Standard
SB SF 05-11
Obj. kód 6000000149

(ŠxHxV) 150 x 455 x 187 mm

Bez dělicích přepážek

TWSB SF 05-11
Obj. kód 6000000299

Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 05-11

S-BOXX Široký
SBB SF 05-11
Obj. kód 6000000152

(ŠxHxV) 300 x 455 x 187 mm

Bez dělicích přepážek

TWSBB SF 05-11
Obj. kód 6000000302

Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 05-11Dělicí přepážka pro S-BOXX Wide SF 05-11

začleněny do Vašeho regálového systému. Další velkou 

Nízký S-BOXX
SB SF 04-5
Obj. kód 6000000401

(ŠxHxV) 150 x 347 x 85 mm

Bez dělicích přepážek

TWSB SF 04-5
Obj. kód 6000000303

Dělicí přepážka pro S-BOXX SF 04-5

S-BOXX
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Miniblok
BLM 2.0-X 24-37
Obj. kód 1000000751

Rozměry (ŠxHxV): 520 x 382 x 638 mm

Hmotnost: 12,3 kg

1 deska

3 M-BOXXy s držadlem,

bez víka

Upínací materiál

vaše M-BOXXy v minibloku – bezpečné a kompaktní

M-BOXX  
Odolný a levný, lze použít jako zásuvku – to je 

M-BOXX SORTIMO. M-BOXX je dostupný jako 

otevřený box nebo s víkem a může být také dodáván  

s pěnovou nebo termoizolační vložkou. Může být 

rozdělen dělicími přepážkami a je také odolný proti 

olejům, technickým tekutinám a chemikáliím. M-BOXXy je 

také možné označit předtištěnými štítky – tak vždy víte, 

co je uvnitř. 

M-BOXX 24-9 G
Obj. kód 41004663

Rozměry (ŠxHxV): 445 x 340 x 153 mm

Hmotnost: 1,3 kg

M-BOXX s držadlem

M-BOXX 24-9 DGT
Obj. kód 41004661

Rozměry (ŠxHxV): 445 x 340 x 153 mm

Hmotnost: 1,8 kg

M-BOXX s držadlem, víkem

a sadou dělicích přepážek

M-BOXX 24-9
Obj. kód 41003201

Rozměry (ŠxHxV): 445 x 340 x 153 mm

Hmotnost: 1,0 kg

M-BOXX jako zásuvka

Pěnová vložka
Obj. kód 41006692

Pěnová vložka může být vyříznuta

přesně podle požadovaného tvaru.

(dodávka nezahrnuje M-BOXX)

Dělicí přepážka 
 
TBMBQ 
Obj. kód 41003690

(VxD) 93 x 419 mm příčný

 
 
TBMBQ 
Obj. kód 41003692

(VxD) 93 x 204 mm příčný

 
 
SBMBL
Obj. kód 41003693

(VxD) 93 x 290 mm podélný

 

 

M-BOXX

www.sortimo.cz
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E-BOXX s nebo bez víka
 
 
E-BOXX 300x200x148
Obj. kód 37234070

Rozměry (ŠxHxV) 300 x 200 x 148 mm

 
 
E-BOXX 400x300x148
Obj. kód 37234049

Rozměry (ŠxHxV) 400 x 300 x 148 mm

 
 
E-BOXX 400x300x270
Obj. kód 37234063

Rozměry (ŠxHxV) 400 x 300 x 270 mm

 
 
E-BOXX 600x400x148
Obj. kód 37234032

Rozměry (ŠxHxV) 600 x 400 x 148 mm

 

 
 

E-BOXX 600x400x270
Obj. kód 37234056

Rozměry (ŠxHxV) 600 x 400 x 270 mm

 
 
E-BOXX Víko 400x300
Obj. kód 37234148

Rozměry (ŠxHxV) 400 x 300 x 25 mm

 
 
E-BOXX Víko 600x400
Obj. kód 37234155

Rozměry (ŠxHxV) 600 x 400 x 25 mm
 

Odolný modrý box pro použití například na 

poštovní dokumenty. E-BOXXy jsou dostupné ve třech 

velikostech a dvou výškách v souladu s evropskými 

normami. Mohou být také převáženy na paletách a jsou 

dostupné i s víkem.

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

E-BOXX  

E-BOXX
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P O W E R E D  B Y  S O R T I M O

simpleco® – simple & economic
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Sháníte pro vaši malou dodávku jednoduché a 

výhodné řešení? Nikde jinde nezískáte tak lehký 

policový systém a tolik úložného prostoru. Další předností 

systému Simpleco je, že do něj perfektně zapadají všechy 

Sortimo BOXXy. Simpleco systém nevyžaduje podlahu, 

a tak šetří montážní čas, váhu a pořizovací náklady.  

Stále máte mnoho místa na přepravu objemných nákladů. 

Simpleco přichází s novým vzhledem.

PROČ By TO MĚLO BýT SLOŽITÉ,  
KDYŽ JE TU SIMPLECO®? 

48



SIMPLECO® 
JEDNODUŠE A EKONOMICKY

P O W E R E D  B Y  S O R T I M O

Inovativní policový systém v 
zaručené SORTIMO kvalitě
Se Simplecem můžete svůj vůz vybavit 
chytrým řešením za skvělou cenu a se 
zaručenou kvalitou.

Dostupné pro všechny 
oblíbené typy malých 
dodávek
SORTIMO vyvinulo jedinečné řešení pro 
všechny typy malých dodávek značek 
Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, 
Renault a Volkswagen.

Lehké a úsorné řešení
Simpleco Vám přináší skvělý produkt
za nízkou cenu. Navíc Vám jeho lehká
konstrukce šetří náklady na pohonné 
hmoty a vaše dodávka má stále stejnou 
kapacitu.

Vyberte si policový regál 
Simpleco® přesně podle 
svých představ!
Se 12 kombinacemi různých policových 
regálů ve třech šířkách a dvou hloubkách 
pro levou i pravou stranu si do Vašeho 
vozidla můžete zvolit to nejideálnější řešení.

Na Vaše vozidlo 
nemusíte čekat
Montáž typu UDĚLEJ SI SÁM znamená, 
že se sami můžete rozhodnout, kdy a kde 
svou vestavbu namontujete. Detailní 
montážní manuál je dodáván ke každému 
regálu.

Zaručujeme Vám,  
že se Simpleco policovým 
systémem budete nadmíru 
spokojeni.
Jsme potěšeni, že právě tak kvalitní 
výrobky, jako jsou policové systémy 
Simpleco, Vám pomohou usnadnit Vaši 
práci. 

www.sortimo.cz
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Díky profesionálnímu a elegantnímu řešení hliníkového 

panelového systému můžete využít prostor ve Vašem 

vozidle a vybavit se příslušenstvím.

Perforované plechy nabízí široké možnosti pro upevnění 

různého příslušenství od držáků na kabely až po odkládací 

přihrádky.

Držák na kabely
Globelyst, plastový
ZSH
Obj. kód 801010976

Rozměry (ŠxHxV): 

204 x 113 x 201 mm

Globelyst držák na kabely vyrobený

z plastu, vč. kapsy na vizitky

Bezpečný převoz hadic a

elektrických kabelů.

Držák je na stěně regálu připevněn 

háčky nebo šroubky.

Držák hadic, malý
ZSHK
Obj. kód 80713506
Rozměry (ŠxHxV):
188 x 70 x 147 mm
 
 
Držák hadic, střední
ZSHM
Obj. kód 80713599
Rozměry (ŠxHxV):
266 x 108 x 201 mm
 
 
Držák hadic, velký
ZSHG
Obj. kód 80713513
Rozměry (ŠxHxV):
348 x 144 x 257 mm

Držák na lahve
1,5 L
Obj. kód 801011367

Držák na lahve do objemu 1,5 litru.

Může být upevněn na perforované 

hliníkové desce, na stěně vozidla nebo 

regálu. Vaše nápoje máte vždy na dosah.

Perforovaný hliníkový plech

ALP 2X1
Obj. kód 6000000247

Rozměry (ŠxV): 2000 x 1000 mm

Svorková lišta na nářadí
ZWKL
Obj. kód 801012160

Rozměry (ŠxVxH): 340 x 30 x 45 mm

Svorková lišta je upevněna na přední 

stěnu regálu vestavby.

Vaše nářadí je přepravováno bezpečně a 

je vždy připraveno k použití.

hLINÍKOvý PaNEL 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák hadic, střední

266 x 108 x 201 mm

Držák hadic, velký

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Přihrádka na dokumenty
AB 03-7
Obj. kód 801003699

Rozměry (ŠxHxV): 251 x 85 x 119 mm

Hmotnost: 0,6 kg

Přihrádka na dokumenty
AB 05-7
Obj. kód 801003701

Rozměry (ŠxHxV): 459 x 85 x 119 mm

Hmotnost: 0,9 Kg

Přihrádka na dokumenty, 
kovová
AB 03-17

Obj. kód 801003703

Rozměry (ŠxHxV): 241 x 75 x 327 mm

Hmotnost: 0,6 kg

Kovová přihrádka na dokumenty,

na stěně regálu je připevněna 

háčky nebo šroubky.

Vaše dokumenty budou vždy urovnané

a po ruce.

Přihrádka na dokumenty,
plastová
AB 04-12K
Obj. kód 801016054

Rozměry (ŠxHxV): 345 x 75 x 253 mm

Hmotnost: 0,6 kg

Plastová přihrádka na dokumenty,

na stěně regálu je připevněna 

háčky nebo šroubky.

Vaše dokumenty budou vždy urovnané

a po ruce.

Držák bloku a pera
ZBSM
Obj. kód 801017807    

Přihrádka na dokumenty
AB 04-7
Obj. kód 801003700

Rozměry (ŠxHxV): 355 x 85 x 119 mm

Hmotnost: 0,7 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.sortimo.cz
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háčky lze jednoduše připevnit  do otvorů  

v perforovaném plechu. Díky háčkům snadno a rychle 

uchytíte Vaše nářadí i materiál.

Háček do perfodesky, 
šikmý
WCÄ 30
Obj. kód 80714626
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 47 mm
Délka háčku: 30 mm 

WCÄ 60
Obj. kód 80714633
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 79 mm
Délka háčku: 60 mm 

WCÄ 90
Obj. kód 80714640
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 107 mm
Délka háčku: 90 mm 

Sada háčků na perfodesky
WCSK 18
Obj. kód 80714831
Sada obsahuje: 1 x WCÄ 30, 1 x WCÄ 60, 1 x WCÄ 90,
1x WCÄD 30, 1x WCÄD 60, 2x WCS 25, 2x WCS 50,
1x WCS 75, 1 x WCSD 30, 1 x WCSD 50, 1 x WCZ 17, 
1 x WCZ 20, 1 x WCK 12, 1 x WCK 18, 1 x WCK 24, 
1x WCH

Sada háčků na perfodesky
WCSK 28
Obj. kód 80714848
Sada obsahuje: 1 x WCÄ 30, 1 x WCÄ 60, 1 x WCÄ 90,
1x WCÄD 30, 1x WCÄD 60, 2x WCS 25, 2x WCS 50,
1x WCS 75, 2 x WCSD 30, 2 x WCSD 50, 2 x WCZ 17, 
2 x WCZ 20, 2 x WCK 12, 2 x WCK 18, 2 x WCK 24, 
2x WCH, 1 x WCD 30, 1 x WCB

Háček na perfodesky, 
šikmý, dvojitý
WCÄD 30
Obj. kód 80714657
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 47 mm
Délka háčku: 30 mm 

WCÄD 60
Obj. kód 80714664
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 60 mm
Délka háčku: 60 mm 

Háček do perfodesky, 
svislý, dvojitý
WCSD 40
Obj. kód 80714701
Rozměry (ŠxVxH):
44 x 61 x 70 mm
Délka háčku: 40 mm 

WCSD 50
Obj. kód 80714718
Rozměry (ŠxVxH):
50 x 61 x 79 mm
Délka háčku: 50 mm 

Háček na perfodesky, 
pro kleště
WCZ 17
Obj. kód 80714725
Rozměry (ŠxVxH):
45 x 60 x 53 mm
Délka háčku: 17 mm 

WCZ 20
Obj. kód 80714732
Rozměry (ŠxVxH):
50 x 60 x 79 mm
Délka háčku: 20 mm 

Háček na perfodesky, 
kulatý
WCH
Obj. kód 80714770
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 93 mm
Průměr háčku: 17 mm

Háček do perfodesky, 
svislý
WCS 25
Obj. kód 80714671
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 47 mm
Délka háčku: 25 mm 

WCS 50
Obj. kód 80714688 
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 71 mm
Délka háčku: 50 mm 

WCS 75
Obj. kód  80714695
Rozměry (ŠxVxH):
27 x 60 x 96 mm

Délka háčku: 70 mm 

Háček na perfodesky, 
se svorkou 
WCK 12
Obj. kód 80714749
Průměr svorky: 12 mm

WCK 18
Obj. kód 80714756
Průměr svorky: 18 mm

WCK 24
Obj. kód 80714763
Průměr svorky: 24 mm 

HÁČKY 
DO 
PERFOROvaNÉhO 
PLEChU

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Nabízíme dvě velikosti kanystrů pro přepravu 

pohonných hmot. Kanystr lze bezpečně upevnit  

do vestavby pomocí držáku.

PŘEPRavUJTE POhONNÉ hMOTy 
BEZPEČNĚ
SE SORTIMO KANYSTRY A DRŽÁKY

Hubice ke kanystru
TSS
Obj. kód 801009987

Pro  20 l kanystr.

Pro jednodušší přelévání 

pohonných hmot.

Kanystr na pohonné hmoty 10 l
TSK10
Obj. kód 801008042

Kanystr, 10 l, vč. plastové nálevky

Lze rychle a jednoduše začlenit 

do Vaší vestavby.

Kanystr na pohonné hmoty 20 l
TSK20
Obj. kód 801009986

Kanystr 20 l, ocel,

Certifikováno - TÜV, GS

ET DTK
Obj. kód 801015138

Náhradní gumové těsnění

Držák kanystru 20 l
TSH20
Obj. kód 80779236

Držák pro 20 l kanystr,

s upínacím popruhem.

Držák kanystru 10 l
TSH10
Obj. kód 80779229

Držák na 10 l kanystr, 

s upínacím popruhem.

 PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.sortimo.cz
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BEZPEČÍ PŘEDEVŠÍM – 
UPÍNaCÍ LIšTy

Upínací lišty

VZS PS 40-3  Obj. kód 1000000245  Upínací lišta ProSafe 40-3    Rozměry (ŠxDxV): 927 x 47 x 27 mm 
 
VZS PS 50-3  Obj. kód 1000000246 Upínací lišta ProSafe 50-3   Rozměry (ŠxDxV): 1169 x 47 x 27 mm

VZS PS 60-3  Obj. kód 1000000247  Upínací lišta ProSafe 60-3    Rozměry (ŠxDxV): 1410 x 47 x 27 mm

VZS PS 120-3  Obj. kód 1000000248 Upínací lišta ProSafe 120-3  Rozměry (ŠxDxV): 3004 x 47 x 27 mm

SSA VZS  Obj. kód 71013290  Šrouby pro upínací lišty 
 
Upínací lištu lze upevnit k boční stěně, dělicí příčce nebo v regálu vestavby.

Upínací lišty pro plynové lahve 
 
Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.

VZS PS 03-3  Obj. kód 1000000241  Upínací lišta ProSafe 03-3  Rozměry (ŠxDxV): 251 x 47 x 27 mm

VZS PS 04-3 Obj. kód 1000000242  Upínací lišta ProSafe 04-3 Rozměry (ŠxDxV): 355 x 47 x 27 mm

VZS PS 05-3  Obj. kód 1000000243  Upínací lišta ProSafe 05-3 Rozměry (ŠxDxV): 459 x 47 x 27 mm

VZS PS 07-3  Obj. kód 1000000244  Upínací lišta ProSafe 07-3 Rozměry (ŠxDxV): 667 x 47 x 27 mm

Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.Tyto upínací lišty lze uchytit na přední stěnu regálu vestavby. Jsou dostupné s ráčnovou sponou pro upínání plynových lahví.

UPÍNACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Při přepravě materiálu i nářadí je třeba dbát na 

bezpečí.  Sortimo Vám přináší širokou škálu možností pro 

bezpečné upínání nákladu ve Vaší dodávce. Díky těmto 

upínacím systémům je Váš náklad v bezpečí a Vaše 

bezpečnostní požadavky splněny.

Upínací lišty lze přimontovat na boční stěnu nebo podlahu 

vozu. Díky nim získáváte body pro zajištění upínacích tyčí 

nebo popruhů. Podlahové lišty lze jednoduše namontovat 

do Soboflexových nebo Sobogripových bezpečnostních 

podlah. 

Hliníkové upínací lišty 
 
Hliníkové upínací lišty lze připevnit šrouby.
Vhodné pro všechny hliníkové upínací tyče, 
upínací popruhy a oka. Odpovídá normě DIN 
75410-1.

 
ZSC 4D 
Obj. kód 801012921

Rozměry (ŠxHxV): 940 x 50 x 11,5 mm

Hmotnost: 0,8 kg  
 

ZSC 6
Obj. kód 801009978

Rozměry (ŠxHxV): 1500 x 50 x 11,5 mm

Hmotnost: 1,1 kg

 

ZSC 12
Obj. kód 80714350

Rozměry (ŠxHxV): 3000 x 50 x 11,5 mm

Hmotnost: 2,2 kg

Lišta s otvory
ZLC 6
Obj. kód 801006651

Rozměry (ŠxHxV): 1585 x 45 x 2 mm

Hmotnost: 0,45 kg

Zápustnou montážní lištu pro upevnění hliní-
kových tyčí lze zapustit do bezpečnostních 
podlah Soboflex a Sobogrip. Lze také 
zabudovat do originální dřevěné podlahy 
výrobce vozu.

Zápustná hliníková upínací lišta 
 
Hliníková upínací lišta může být zabudována 
pomocí šroubů do Soboflexové bezpečnostní 
podlahy. Vhodné pro upínací hliníkové 
tyče, popruhy a oka. Odpovídá normě DIN 
75410-1.  
 
AZV 10-275
Obj. kód 1000000202

Rozměry (ŠxHxV):

275 x 65 x 10 mm

Hmotnost: 0,2 kg

 
 
AZV 10-375
Obj. kód 1000000203

Rozměry (ŠxHxV):

375 x 65 x 10 mm

Hmotnost: 0,3 kg

 
AZV 10-575
Obj. kód 1000000204

Rozměry (ŠxHxV):

575 x 65 x 10 mm

Hmotnost: 0,5 kg

 
 
AZV 10-675
Obj. kód 1000000205

Rozměry (ŠxHxV):

675 x 65 x 10 mm

Hmotnost: 0,6 kg

 

Záklopka do dělící stěny
ZTDK
Obj. kód 801009674

Rozměr záklopky (VxŠ)

233 x 248 mm

Záklopka je instalována v dělicí stěně 
mezi prostorem řidiče a nákladovým 
prostorem. Díky této záklopce může 
být přepravován v případě potřeby 
dlouhý materiál.

Zápustná hliníková upínací lišta

Hliníková upínací lišta může být zabudována 
pomocí šroubů do Soboflexové bezpečnostní 

tyče, popruhy a oka. Odpovídá normě DIN 

AZV 10-940 

Obj. kód 801016060

Rozměry (ŠxHxV):

940 x 65 x 10 mm

Hmotnost: 0,8 kg 

 
 
AZV 10-2990 
Obj. kód 801018023

Rozměry (ŠxHxV):

2990 x 65 x 10 mm

Hmotnost: 2,3 kg

 
 

UPÍNACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
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BEZPEČÍ PRO VÁŠ NÁKLAD –
hLINÍKOvÉ UPÍNaCÍ TyČE

Upínací tyče můžete upevnit kamkoliv, kde jsou 

zabudované lišty.  Horizontálně nebo vertikálně, přesně 

tak, jak Váš náklad vyžaduje. Jejich čtvercový design přináší 

optimální zabezpečení a náklad lze ještě zajistit upínacími 

popruhy nebo uchycením do zapuštěných lišt.

Hliníkové upínací tyče s pružinou pro převoz plynových lahví. 

ZSPALU 2000  Obj. kód 801010150   Rozměry (ŠxHxV): 2000 x 45 x 40 mm     Hmotnost: 3,79 kg

ZSPALU 3000  Obj. kód 801011361    Rozměry (ŠxHxV): 3000 x 45 x 40 mm    Hmotnost: 5,20 kg

ZSPALU 1860  Obj. kód 801012835    Rozměry (ŠxHxV): 1860 x 45 x 40 mm     Hmotnost: 4 x 3,59 kg (sada 4ks)

Vhodné pro tato vozidla: MB Sprinter (vysoká střecha H2), VW Crafter (H2), Fiat Ducato (H2), Citroën Jumper (H2), Peugot Boxer (H2).
Pozn.: tato verze je dostupná pouze v sadě čtyř kusů. 
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Pro zajištění dřevěných nebo ocelových

rámů nebo pro upevnění do zápustné lišty

pro zabezpečení nákladu na paletě.

Zajišťovací bod levý
ZVKHL
Obj. kód 801012339

Pro upínací hliníkovou lištu

Maximální zatížení do 450 daN.

Vnitřní rozměry: 42 x 46 x 36 mm

Zajišťovací bod pravý
ZVKHR 
Obj. kód 801012338

Pro upínací hliníkovou lištu

Maximální zatížení do 450 daN.

Vnitřní rozměry: 42 x 46 x 36 mm

Zabezpečení otáčení 
upínací tyče
ZSPALUVDS
Obj. kód 801013386

Rozměry (ŠxHxV):69 x 38 x 20 mm

Hmotnost: 0,08 kg

Zabezpečení otáčení pro upínací 

hliníkové tyče

57
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Upínací kurta s ráčnovou
sponou a háčkem
ZVRH
Obj. kód 49717092

Maximální zatížení do 650 daN

Délka kurty: 3,5 m

Šířka kurty: 25 mm

100% polyester

Upínací kurta 
s ráčnovou sponou
ZVK
Obj. kód 80714114

Maximální zatížení do 400 daN

Délka kurty: 3,5 m

Šířka kurty 25 mm

100% polyester

Upínací kurta s ráčnovou 
sponou a karabinou
Maximální zatížení do 800 daN

Šířka kurty: 25 mm

100% polyester 
 
ZVRK
Obj. kód 80714091

Délka kurty: 3,5 m

 
 
ZVRK6
Obj. kód 801016217

Délka kurty: 6,0 m

Upínací kurta se sponou 
a háčkem ProSafe 
Maximální zatížení do 150 daN

Šírka kurty: 25 mm

100% polyester

 
PSH KS 1,4 
Obj. kód 1000000224

Délka kurty: 1,4 m

PSH KS 3 
Obj. kód 1000000222

Délka kurty: 3 m

PSH KS 6 
Obj. kód 1000000223

Délka kurty: 6 m

Upínací kurta do upínacích lišt 
s ráčnovou sponou a upínáním 
Maximální zatížení do 400 daN

Dvě speciální upínání vhodné pro 

hliníkové upínací lišty

Šířka kurty: 25 mm

100% polyester  
 
ZVRF 

Obj. kód 80714343

Délka kurty: 3,5 m

 
 
ZVRF6 

Obj. kód 801016218

Délka kurty: 6,0 m Upínací kurta do upínací 
lišty s ráčnovou sponou 
a upínáním
ZVRF 900
Obj. kód 801012959

Délka kurty: 3,0 m

Maximální zatížení do 900 daN

Dvě speciální upínání vhodné

pro Sortimo hliníkové upínací lišty.

Šířka kurty: 50 mm

100% polyester

Upínací kurta s ráčnovou
sponou a háčkem ProSafe
Maximální zatížení do 400 daN

Vhodné pro upínací lišty Sortimo ProSafe

Šířka kurty: 25 mm

100% polyester 
 
PSH RA 3,5 
Obj. kód 1000000225

Délka kurty: 3,5 m

PSH RA 6
Obj. kód 1000000226

Délka kurty: 6,0 m

UPÍNACÍ KURTY
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Upínací kurta pro plynové 
a propanbutanové lahve
Ráčnová spona s ProSafe háčky

pro zajištění plynových lahví.

Dodávka nezahrnuje upínací lištu.

Upínací kurta ProSafe
pro plynové lahve
PSH GA
Obj. kód 1000000227

Délka kurty: 930 mm

Upínací kurta ProSafe
pro propanbutanové lahve
PSH PGA
Obj. kód 1000000228

Délka kurty: 770 mm

JEDNODUCHé A SPOLEHLIVé 
ZABEZPEČENÍ NÁKLADU 
DÍKy UPÍNaCÍM KURTÁM 

Zajištění vašeho nákladu nikdy nebylo 

jednodušší - nové upínací kurty ProSafe.

Nový upínací systém ProSafe je nyní také standardní 

součástí vertikálních rámů regálů vestavby. Tento chytrý 

systém je zabudován v rámech a podlahových lištách,  

a tak můžete bezpečně upevnit kurty, kam potřebujete.  

Kurty jsou velkou výhodou pro přepravu plynových  

a chladicích lahví ve Vašem vozidle.

Upínací hák
ZHF
Obj. kód 801007102

Hmotnost: 0,16 kg

Pro hliníkové upínací lišty.

Upínací popruhy a kurty

lze upevnit různými způsoby.

 Upínací matka do alu lišty
ZSC M
Obj. kód 80778819

Hmotnost: 0,04 kg

Pro hliníkové upínací lištyUpínací vzpěra
ZEZP
Obj. kód 801008097

Hmotnost: 0,05 kg

Upínací vzpěra – lze přišroubovat na 

stěnu vozidla, do podlahy, 

upínacích hliníkových tyčí, atd.

 

Fitting s rukojetí
ZSC G
Obj. kód 80778826

Hmotnost: 0,11 kg

Pro hliníkové upínací lišty/

upínací lišty.

Šroubovací úchyt pro alu lištu
ZSC S
Obj. kód 80715128

Hmotnost: 0,08 kg

Pro hliníkové upínací lišty/

upínací lišty v MB Viano

Upínací oko do lišty
ZGF
Obj. kód 801009980

Hmotnost: 0,04 kg

Upínací oko do lišty pro všestranné

použití při upevňování upínacích kurt.

Vhodné i pro kurty ProSafe!

UPÍNACÍ BODY

www.sortimo.cz
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PŘÍSLUšENSTvÍ 
PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Nabízíme vám širokou řadu příslušenství pro 

zajištění vašeho nákladu – 

od upínacích ok až po bezpečnostní sítě 

– pro splnění všech bezpečnostních požadavků.

Upínací oko do podlahy
VZA2
Obj. kód 801009977

1 upínací oko do bezpečnostní

podlahy Sortimo.

Zajišťovací hrany
LSE
Obj. kód 801012678
Rozměry (ŠxVxH):
103 x 103 x 65 mm
Odolné, ocelové hrany pokryté
práškovou barvou s protiskluzovým
povrchem. Vsuňte 4 protiskluzové 
zajišťovací hrany pod Váš náklad a 
zabraňte tak posunutí.
 

Oka do podlahy, pevnostní
ZZM
Obj. kód 80714015

Rozměry (DxŠ) 104 x 70 mm

Maximální zatížení 350 daN (kp).

Zapuštěné upínací body jsou montovány

do bezpečnostní podlahy Soboflex a pevně

přišroubovány k podlaze vozidla.

Včetně montážní sady.

 

Fixovací lišta 
pro E-BOXX Euronorma
ZFL
Obj. kód 80714206
Plastová fixovací lišta.
Lze přišroubovat k podlaze  

a zabránit nákladu proti pohybu. 

Upínací oka do podlahy
VZA 
Obj. kód 80714244
Oka lze upevnit do bezpečnostní podlahy 
Soboflex.
Podlahy jsou již vybaveny 
upínacími oky v uličce
Maximální povolené zatížení 
při správném a bezpečném 
namontování do podlahy 
Soboflex®: 400 daN 
Sada zahrnuje: 2 upínací oka.

Gumová upínací kurta

ZLEIGS 
Obj. kód 80778925

Rozměry (DxŠ) 2 m x 3 cm

včetně 4 háčků

ZLEIG 
Obj. kód 801010020

Rozměry (DxŠ) 10 m x 3 cm

ZLEIGH 
Obj. kód 80778963

Sada 20 háčků k gumové upínací kurtě

UPÍNACÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Bezpečnostní síť
ZLSN 1,4x1
Obj. kód 801012744

Rozměry (DxŠ): 1400 x 1025 mm

Vhodné pro Renault Kangoo, VW Caddy,

Citroën Berlingo a další.

ZLSN 1,7x1,1
Obj. kód 801002660

Rozměry (DxŠ): 1775 x 1150 mm

Pro použití v uličce mezi

regály vestavby.

 

ZLSN 2,2x1,6
Obj. kód 801012746

Rozměry (DxŠ): 2275 x 1650 mm

Vhodné pro VW T5, MB Sprinter a další.

ProSafe bezpečnostní síť
ZLSN 1,4x1 PS
Obj. kód 1000001305

Rozměry (DxŠ): 1400 x 1025 mm

ProSafe bezpečnostní síť
ZLSN 1,7x1,1 PS
Obj. kód 1000001306

Rozměry (DxŠ): 1755 x 1150 mm

 

ProSafe bezpečnostní síť
ZLSN 2,2 x 1,6 PS
Obj. kód 1000001307

Rozměry (DxŠ): 2275 x 1650 mm

BEZPEČNOSTNÍ
SÍTĚ

www.sortimo.cz
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Výsuvná pracovní deska
Skládací výsuvná pracovní deska, 

Bez svěráku

Vhodné pro všechny šíře i hloubky

regálů vestavby.

WBSL 04-3
Obj. kód 1000000271

Sklopná pracovní deska 

pro levý regál

WBSR 04-3
Obj. kód 1000000270

Sklopná pracovní deska

pro pravý regál

Sklápěcí pracovní deska
WB KL
Obj. kód 1000000628

Rozměry desky (ŠxHxV):

195 x 583 x 30 mm

Sklápěcí pracovní deska s podpěrnou nohou,

bez svěráku. Vzdálenost od podlahy k desce 

je 515 mm.

Nízká, pracovní deska 
WB SKLKF
Obj. kód 1000000527

Rozměry desky (ŠxHxV):

280 x 1000 x 36 mm

Pracovní deska skládací,

pro náročnější práci, s teleskopickou 

nohou, bez svěráku.

Vzdálenost od podlahy: 640 - 820 mm

Pro dodávky s vysokým prahem.

Pracovní deska
WB SKL
Obj. kód 1000000528

Rozměry desky (ŠxHxV):

280 x 1000 x 36 mm

Pracovní deska skládací,

pro náročnější práci, s teleskopickou 

nohou, bez svěráku.

Vzdálenost od podlahy: 490 - 670 mm

Pro dodávky s nízkým prahem.

 

VAŠE POJÍZDNÁ DÍLNA
PRaCOvNÍ DESKy

Přeměňte Váš vůz na pojízdnou dílnu – s jednou  

ze čtyř pracovních desek od Sortima. Pracovní 

desky mohou být připevněny k regálu vestavby 

nebo také přivrtány k podlaze pro náročnější práci. 

Jsou dostupné také se svěrákem.

DESKY 
PRO SVĚRÁKY
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Svěrák
ZSP 120
Obj. kód 801008322

Hmotnost: 9,7 kg

Svěrák, šířka čelistí 120 mm,

otevření do 150 mm, vč. čelistí na trubky.

Vhodné pro sklápěcí a výsuvné pracovní

desky. Změňte svůj vůz v pojízdnou dílnu!

ZSP 140
Obj. kód 801008323

Hmotnost: 16,0 kg

Svěrák, šířka čelistí 140 mm,

otevření do 215 mm, vč. čelistí na trubky.

Spolu s otočným talířem ZSD 140 

je vhodný pro pevné pracovní desky WB SKL.

Otočný talíř pod svěrák 115/120
ZSD 120
Obj. kód 801008324

Hmotnost: 2,6 kg

Otočný talíř pod svěrák 115/120

ZSD 140
Obj. kód 801008325

Hmotnost: 4,5 kg

Otočný talíř pod svěrák 140

Svěrák
ZSP 75
Obj. kód 801010383

Hmotnost: 1,9 kg

Otočný svěrák, šířka čelistí 75 mm, 

otevření do 44 mm. Pracovní deska

není nutná, svěrák může být upevněn

přímo na boční panel a bude funkční

pro méně náročnou práci.

63
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Hliníkový háček na stěnu
ZWH3
Obj. kód 801012165

Rozměry: 170 x 225 mm

Univerzální háček na stěnu 

Držák na žebříky
ZLH 1
Obj. kód 801009909

Držák na žebříky pro zavěšení žebříku

do vestavby ve vozidle. Lze přišroubovat 

přímo na rámy vestavby Globelyst.

Držák pod střechu vozidla  1
ZDH1
Obj. kód 801012834

Pro zavěšení vybavení s dlouhými

násadami jako jsou košťata, lopaty, atd.

pod střechu vozidla.

Háček na kabel
ZKH
Obj. kód 80713094

Pro bezpečný převoz kabelů.

Lze upevnit na dlouhé regálové

vany nebo police vestavby.

Multikonzole
MULTIKO
Obj. kód 801015080
Rozměry: 216,9 x 29 x 167,4 mm
Materiál: ABS plast
Multikonzole se zabudovanými
háčky na šaty, prostorem pro vaše 
tužky, metry a další drobné předměty.

Hliníkový háček na stěnu
Univerzální háček na stěnu, 
dostupný ve dvou velikostech: 
 
ZWH1
Obj. kód. 801012163
Rozměry: 80 x 120 mm 

ZWH2
Obj. kód 801012164
Rozměry: 115 x 140 mm

Držák na násady 
Držák na násady lze upevnit do 

hliníkové lišty nebo přímo na stěnu 

vozidla.

 
 
ZUG1
Obj. kód 801012161

Držák na násady  ø 20 – 30 mm

ZUG2
Obj. kód 801012162

Držák na násady  ø 30 – 40 mm

Hliníková lišta
ZUS
Obj. kód 801012166

Hliníková lišta pro upevnění držáků

na násady, délka 90 cm

Držáky lze instalovat v různých pozicích

a vzdálenostech.

Držák na násady
Držák z galvanizované oceli

s elastickými gumovými pásky.

Lze také připevnit k perforovanému

plechu.

 
ZSG 1
Obj. kód 801009976

Držák na násady ø 15 – 30 mm

Náhradní gumový pásek
ZSG 1E
Obj. kód 491010015 

DIREKTER ZUGRIFF 
haLTER

Befestigungen

Mit den praktischen Befestigungen für Besen, Schaufel,

Kabel oder Kleidung bieten wir für jeden das passende

Produkt.

ZSG 2
Obj. kód 80713858

Držák na násady  ø 20 – 50 mm

Náhradní gumový pásek
ZSG 2E
Obj. kód 491010016 
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S DRŽÁKy SORTIMO MÁTE 
VŠE PO RUCE!

Svorky a držáky

Z praktických držáků na košťata, lopaty, kabely

a oblečení si vždy vyberete, co budete potřebovat!

DRŽÁKY

64



Befestigungen

Mit den praktischen Befestigungen für Besen, Schaufel,

Kabel oder Kleidung bieten wir für jeden das passende

Produkt.

Sklopná konzole pro stolek
ZKK
Obj. kód 801013383

Rozměry (ŠxHxV): 300 x 25 x 30 mm

Maximální zatížení do 200 kg

Sklopná konzole přináší výhodu 

přizpůsobit si velikost pracovní 

desky tak, jak potřebujete.

Hliníkový sklopný stolek
ZKLAPP
Obj. kód 1000001011

Rozměry (DxŠ) 640 x 500 mm

Maximální zatížení do 25 kg

Připevněno k boční stěně 

regálu vestavby.

Přináší do Vaší vestavby nový 

pracovní prostor!

SPECIÁLNÍ 
DRŽÁKY

Držák na trubky
Držák na trubky pro přepravu 
kulatých předmětů jako např.
hydrantů, ventilů, apod. 
 
Vložka zámku 
ZVSL 1
Obj. kód 801011062
Vnitřní rozměry: 89 x 30 x 89 mm
 
ZVSL 2
Obj. kód 801011063
Vnitřní rozměry: 59 x 30 x 63 mm 
 
ZVSL 3
Obj. kód 801011064
Vnitřní rozměry: 50 x 30 x 50 mm

Držák na závitové tyče 04-10
ZGSH 04-10
Obj. kód 801012176

Pro bezpečnou a snadnou přepravu 

závitových tyčí.

Držák na nářadí
ZTC10 Obj. kód 801013272  Držák na nářadí průměr 10 mm

ZTC13 Obj. kód 801013273  Držák na nářadí průměr 13 mm

ZTC16 Obj. kód 801013274 Držák na nářadí průměr 16 mm

ZTC19 Obj. kód 801013275  Držák na nářadí průměr 19 mm

ZTC22 Obj. kód 801013276  Držák na nářadí průměr 22 mm

ZTC25 Obj. kód 801013277  Držák na nářadí průměr 25 mm

ZTC28 Obj. kód 801013278 Držák na nářadí průměr 28 mm

ZTC32 Obj. kód 801013279  Držák na nářadí průměr 32 mm

ZTC38 Obj. kód 801013280 Držák na nářadí průměr 38 mm

ZTC44 Obj. kód 801013281  Držák na nářadí průměr 44 mm

ZTC64 Obj. kód 801013282 Držák na nářadí průměr 64 mm

ZTC76  Obj. kód 801013283  Držák na nářadí průměr 76 mm

ZTC89  Obj. kód 801013284 Držák na nářadí průměr 89 mm

ZTC102  Obj. kód 801013285  Držák na nářadí průměr 102 mm

ZTC114  Obj. kód 801013286  Držák na nářadí průměr 114 mm

Držák na trubky je perfektním pomocníkem pro přepravu 

kulatých předmětů. Praktický držák lze připevnit na boční 

stěnu regálu, a tak máte nářadí a přepravované předměty 

vždy po ruce.
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Zásobník na mýdlo 
s pumpičkou
ZHSK
Obj. kód 80711007
Zásobník na mýdlo, vč. držáku 
na stěnu a 3 l mýdla.
Mýdlo lze použít bez vody.
Chrání a vyživuje pokožku, dobře odstraňuje
oleje, mazivo, asfalt a bitumen.

Papírové kapesníčky
ZREIT
Obj. kód 80778949

Rozměry (DxŠ) 110 x 195 mm

Papírové kapesníčky, bez držáku.

Mýdlo
ZHSK/ZHR
Obj. kód 801010017
3 l mýdlo
Náhradní náplň pro dávkovač
Mýdlo lze použít bez vody.
Je biologicky rozložitelné, chrání a 
vyživuje pokožku, dobře odstraňuje
oleje, mazivo, asfalt a bitumen, atd.

Držák ručníku
ZHA
Obj. kód 80711106
Lze upevnit na regál vestavby.
Rozměry (DxŠ) 285 x 130 mm
Papírový ručník – zelený

Papírové utěrky - zelené
ZPHA
Obj. kód 6000000077
Balení obsahuje: 10 rolí,
každá je 56 metrů dlouhá, 
2-vrtsvé,
velikost útržku: 23 x 28 cm

Držák velký na papírové utěrky
ZRG
Obj. kód 1000000198
Držák velký na papírové utěrky (vč. utěrek).
Automatický zámek zabrání rolování utěrek 
při pohybu vozu. Vhodné pro všechny 
standardní role šíře 320 mm a max.
průměru 400 mm. Lze upevnit na regál 
vestavby.

Papírové utěrky - modré
ZPRG 
Obj. kód 6000000076
Balení obsahuje: 2 role,
každá je 255 metrů dlouhá,
2-vrstvé, velikost útržku 24 x 35 cm

Zásobník na vodu 5L 
s upevněním
 
 
ZWA 5
Obj. kód 80779205
Zásobník na vodu 5 l s upevněním
Rozměry: 295 x 165 x 295 mm 

ZWA 10
Obj. kód 80779199
Zásobník na vodu 10 l s držákem
Rozměry: 290 x 160 x 400 mm
 

 
 

ZWHK5
Obj. kód 801009995
Držák na kanystr 5 l
Rozměry: 290 x 160 x 290 mm 

ZWHK10
Obj. kód 801009993
Držák na kanystr 10 l
Rozměry: 290 x 160 x 290 mm

ZHWK
Obj. kód 801009992
Kohoutek pro kanystr

ZSPVC1
Obj. kód 80779212
PVC Hadice 1 m pro 
odtok vody mimo vozidlo

HYGIENA 

Sortimo hygiena  výrobků Vám přináší vše, co na svých pracovních cestách 

potřebujete k čisté práci – od papírových utěrek po odpadkový koš.

HYGIENA

Odpadkový koš
ABE
Obj. kód 1000000619
Rozměry (ŠxHxV): 190 x 180 x 300 mm
Odpadkový koš, vč. uchycení na stěnu.

 
AB
Obj. kód 80711076
Sáček na odpad bílý 50 ks balení
z recyklovaného materiálu
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Nájezdové ližiny

ZVS 2000
Obj. kód 801009243

Hmotnost: 16,0 kg

1 pár nájezdových ližin, 2000 mm, pevné

ZVSF 2000
Obj. kód 801009244

Hmotnost: 18,0 kg

1 pár nájezdových ližin, 2000 mm, skládací

ZVS 2500
Obj. kód 801009245

Hmotnost: 20,0 kg

1 pár nájezdových ližin, 2500 mm, pevné

ZVSF 2500
Obj. kód 801009246

Hmotnost: 22,0 kg

1 pár nájezdových ližin, 2500 mm, skládací 

Hliníkové nájezdové ližiny s ochranným protiskluzovým

povrchem P13, vnitřní šíře 150 mm, vnější šíře 234 mm,

ochranný okraj vysoký 30/42 mm, maximální zatížení

do 300 daN pro skládací ližiny, 380 daN pro pevné ližiny.

NÁJEZDOvÉ LIŽINy

Pokud potřebujete přepravit pračku, nebo sekačku 

s nájezdovými ližinami můžete rychle a snadno

naložit těžký a objemný náklad. Jsou dostupné ve 

dvou délkách a v pevné nebo skládací verzi.

NÁJEZDOVé 
LIŽINY

www.sortimo.cz
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Akku pracovní lampa
ZAHSW
Obj. kód 80715104
Akku pracovní lampa
Dodáváno s nabíjecí základnou, kterou
lze připevnit ve vozidle., 2 nastavení 
svítivosti,záblesková funkce, gelová 
baterie 6 V/4 AH,nabíječka pro 230/12 V, 
odolná proti stříkající vodě, s popruhem.

Příruční pracovní lampa
ZHSW 12
Obj. kód 801009973
12 V, 1,2 m dlouhý kabel 
Cigaretová zásuvka, magnetický
držák, nastavitelný

ZHSWV
Obj. kód 801009974
Prodlužovací kabel 7 m, spirálovitý

Profesionální lampa 12V 
do výbušného prostředí
ZPHS12VEX
Obj. kód 801013998
Rozměry (ŠxHxD):
105 mm x 245 mm x 120 mm
Hmotnost: 1,10 kg
Profesionální příruční lampa 12V
do výbušného prostředí, IP 64,
odolná proti prachu a vodě, pevné tělo lampy, 
otočná hlava, vhodné jako pohotovostní
světlo, VDE 0108, bezúdržbová gelová 
baterie, kompletní sada vč. bezpečnostních
světel, nabíječka na 220 V, kabel na 12 V,
průhledný a oranžový filtr.

Profesionální příruční lampa 
LED 12V
ZPHS12VLED
Obj. kód 6000000656
Rozměry (ŠxHxV):
120 x 104 x 245 mm
Hmotnost: 1,10 kg
Profesionální příruční pracovní lampa
LED, 12 V, s nabíječkou, oranžový filtr
kabel se zásuvkou na 230 V  a kabel s 
cigaretovou zásuvkou na 12/24 V.

PRACOVNÍ  
LaMPy

Nabíjecí lampy jsou ideálním řešením pro práci ve tmě nebo ve výbušném prostředí.

Zásuvka - napájení 230 V venkovní
ZCE 1
Obj. kód 80713643

Vnější rozměry (ŠxHxD): 105 x 105 x 15 mm

Vnitřní rozměry (ŠxHxD): 78 x 92 x 80 mm

Zabudovaná zásuvka pro venkovní použití,

3-/2-pólová + PE, 16 A, 220 V, utěsněno 

pro venkovní použití, ochranný kryt 

s víčkem, IP X4 odolná proti stříkající vodě, 

bílá barva

Standardní RV zásuvka 12V
ZSD12AB2
Obj. kód 801005397

Rozměry (ŠxHxD):

75 x 50 x 35 mm

12 V standardní RV zásuvka, velká

pro použití v interiéru, cigaretová zásuvka

PRACOVNÍ
LAMPY
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Vnitřní světlo
LAS16/12
Obj. kód 80750075

Rozměry (ŠxHxD): 380 x 75 x 25 mm

Vnitřní  světlo 12 V, 2 x 8 wattů

LAW6/12
Obj. kód 80750013

Rozměry (ŠxHxD): 380 x 62 x 41 mm

Vnitřní světlo 12 V, 1 x 6 wattů

Vnitřní světlo
LASS 12/11
Obj. kód 80778970
Rozměry (ŠxHxD): 425 x 42 x 43mm 
Vnitřní světlo 12 V, 11 wattů

LASS 24/11
Obj. kód 80777911
Rozměry (ŠxHxD): 425 x 42 x 43 mm 
Vnitřní světlo 24 V, 11 wattů
270° otočné, hliníkový kryt,
jednoduchá instalace, stínící kryt E1

Vnitřní světlo
LA2/220
Obj. kód 80750099

Rozměry (ŠxHxD): 1280 x 120 x 110 mm

Vnitřní světlo 220 V, 36 wattů

LED-PÁS 1000
LED-S 1000 
Obj. kód 801018095

Délka: 1 m

LED-PÁS 2000
LED-S 2000 
Obj. kód 801018096

Délka: 2 m

Rozměry (ŠxHxD): 1280 x 120 x 110 mm

Vnitřní světlo 220 V, 36 wattů

ROZZÁŘETE VÁŠ VŮZ 
vNITŘNÍ OSvĚTLENÍ

vnitřní světla vám přináší velikou výhodu  

osvětlení vašeho pracovního prostoru ve vozidle.

Můžete pokračovat ve své práci, i když se setmí.

V nabídce je široká škála výrobků pro připojení vašeho  

elektrického vybavení, včetně měničů napětí, a tak můžete 

pracovat i s nabíječkami nebo počítačem.

Stropní světla
LA LED 12V/DC 8W
Obj. kód 6000000547

Rozměry (ŠxHxD): 168 x 88 x 9,1 mm

LED vnitřní světlo

24 x LED

12 V bílá 3000/6000K
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ODvĚTRÁvÁNÍ
BEZPEČNÁ PŘEPRAVA PLYNŮ

Bezpečné a spolehlivé odvětrávání ve vozidlech  

je standardním předpisem při přepravě plynových lahví. 

Sortimo nabízí odvětrávací systémy, které mohou zajistit 

proud vzduchu ven i dovnitř vozidla, s ohledem na to, jestli 

jsou přepravované plyny lehké nebo těžké. Aerodynamický 

tvar zajišťuje proud čerstvého vzduchu, díky čemuž jsou 

splněny bezpečnostní předpisy.

Odvětrání do střechy, úzké
DLS
Obj. kód 801016208

Odvětrání do střechy 
DL
Obj. kód 80721099

Odvětrávací plech, malý 
ZLB 3
Obj. kód 80721037

Rozměry: 116 x 227 x 11 mm

Odvětrávací plech
ZLB 4
Obj. kód 80713445

Rozměry: 175 x 285 x 11 mm

Odvětrání do podlahy 2.0
BL
Obj. kód 1000000529

Boční odvětrání
SEL
Obj. kód 80721082

Rozměry: 201 x 452 x 80 mm

ODVĚTRÁVÁNÍ
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Pojízdná kolečka pro Automanažer
AMT
Obj. kód. 601009549

Praktický transportní vozík s kolečky

pro přepravu automanažeru

s teleskopickou rukojetí.

Bezpečnostní lanko
AMD
Obj. kód. 601009567

Bezpečnostní lanko chrání automanažer

před krádeží. Ocelové lanko lze upevnit 

přímo k sedačce.

Hmotnost: 0,2 kg

Měnič napětí 12 V
AMSW
Obj. kód. 601009449

Měnič napětí pro 12 V k připojení

do cigaretového zapalovače.

Různé adaptéry umožňují připojení

několika typů notebooků a tiskáren.

Praktický transportní vozík s kolečky

Různé adaptéry umožňují připojení

několika typů notebooků a tiskáren.

Automanažer
AM OS
Obj. kód 601014453

Rozměry (ŠxHxV): 580 x 300 x 410 mm

Automanažer s otočným stolkem pro 

notebook a úložnými kapsami ve víku

pro malé předměty.

Hmotnost: 7,4 kg

AM
Obj. kód 601009565

Automanažer s napájením

UDRŽUJTE SI VE VĚCECH POŘÁDEK 
I NA CESTÁCH 
aUTOMaNaŽER
vaše kancelář je s vámi i na cestách, bezpečně 

připevněna na sedadle spolujezdce a chráněna proti 

krádeži.

 Rozkládací, otočná deska pro notebook a praktický velký 

 úložný prostor s kapsami pro Vaše věci.

Pomocí transportního vozíku s kolečky můžete 

jednoduše cestovat s Vaším automanažerem.  

Malé předměty jako  psací potřeby a kalkulačka jsou 

přehledně uloženy ve víku. Pomocí upínacího systému 

Velcro lze také připevnit do automanažeru menší 

tiskárnu. Automanažer je také dostupný ve verzi  

se spirálovým kabelem a 12 V univerzální zásuvkou.

AUTOMANAŽER

www.sortimo.cz
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Office taška

Stále po ruce – ve vozidle, na cestách nebo na jednání.

Mnohostranné využití umožňuje otevřenou tašku umístit

na sedadlo spolujezdce, zajistit a využít nabízený prostor

pro telefon, notebook, tužky, vizitky, prospekty, poznámkový 

blok a jiné..

Office taška
OT
Obj. kód 601014026

Rozměry (ŠxVxH):

420 x 395 x 130 mm

Office tašku můžete pomocí popruhu 

vzít na rameno nebo připevnit k 

sedačce spolujezdce. Vaše dokumenty,

psací potřeby, telefon a notebook jsou vždy

po ruce.

Office taška

Stále po ruce – ve vozidle, na cestách nebo na jednání.

Mnohostranné využití umožňuje otevřenou tašku umístit

na sedadlo spolujezdce, zajistit a využít nabízený prostor

pro telefon, notebook, tužky, vizitky, prospekty, poznámkový 

blok a jiné..

Office taška
OT
Obj. kód 601014026

Rozměry (ŠxVxH):

420 x 395 x 130 mm

Office tašku můžete pomocí popruhu 

vzít na rameno nebo připevnit k 

sedačce spolujezdce. Vaše dokumenty,

psací potřeby, telefon a notebook jsou vždy

po ruce.

PRaKTIČTÍ SPOLUJEZDCI

aUTOaSISTENT

Sortimo autoasistent má vše, co řemeslník nebo servisní 

technik při svých cestách na sedadle spolujezdce potřebuje. 

Praktická psací podložka obsahuje otvor na 1,5 láhev, je 

vybavena svorkou na papíry pro snadnější psaní poznámek 

a pod ní se nachází dostatečný odkládací prostor v plastovém 

boxu. Pro odložení dokumentů slouží přihrádky na zádové 

opěrce sedadla spolujezdce. Autoasistent je připevněn  

k sedačce pomocí bezpečnostního pásu a stavitelné svěrky 

v prostoru pod opěrkou hlavy.

Autoasistent
AAS
Obj. kód 801013911

Rozměry (ŠxHxV): 362 x 480 x max.

661 mm

Autoasistent s dvěma přihrádkami na doku-
menty, psací podložkou se svorkou na papíry 
a otvorem pro 1,5 l lahev. Velký plastový box 
pro uložení všech potřebných dokumentů. 
S bezpečnostní stavitelnou svěrkou pro 
zajištění k sedačce.

Hmotnost: 6,9 kg

AUTOASISTENT
OFFICE TAŠKA
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Klíčové vlastnosti
vyrobeno z kvalitních materiálů

5x rychlejší než běžné upínací systémy

testováno na 20 G

upevnění až 4 žebříků

včetně zámků

odolné proti korozi

dlouhá životnost (UKAS ISO 117025)

schváleno MD pro provoz na pozemních 

komunikacích

cena za 2 ks (1 pár) upínacího systému

lze dokoupit i 1 ks

PRaKTIČTÍ SPOLUJEZDCI STŘEŠNÍ NOSIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO UŽITKOvÁ vOZIDLa

          Revoluční upínací systém na žebříky

Spojením síly, rychlosti a nápadu se podařilo společnosti 

Rhino Products vytvořit revoluční upínací systém na žebříky. 

Kombinace speciálního tvrzeného plastu s nerezovým 

držákem zajišťuje snadné, rychlé a bezpečné upevnění 

žebříku na každém střešním nosiči. Snadná manipulace 

jednou rukou je 5x rychlejší než běžně používané způsoby. 

Integrované   zámky,  jednoduchá    konstrukce a snadná 

manipulace šetří Váš čas i majetek. Konec řinčení, klepání a 

ztrácení visacích zámků!

Splňuje nejpřísnější evropské normy

•	 Zátěžové a hliníkové střešní nosiče

•	 Aerodynamické střešní příčníky

•	 Upínací systémy na přepravu materiálu

•	 Žebříky montované na zadní dveře

•	 Sklopný systém na žebříky

hliníkový střešní nosič

•	 Vyrobeno z velice odolného hliníku

•	 Lehký, odolný proti korozi

•	 Aerodynamické příčné tyče snižují hluk a odpor větru

•	 Snadná a rychlá montáž

•	 Zadní nakládací rolna

•	 Dostupné téměř pro všechna užitková vozidla

73



Automatické
zajištění 
Pružinový systém automaticky zajistí žebřík 
po umístění na střechu vozidla.

Hydraulický
válec
Nastavitelný hydraulický válec zajišťuje 
přesný a plynulý chod systému.

Zabezpečovací   
mechanismus
Přepravované žebříky lze snadno zajistit 
visacím zámkem proti krádeži.

Prime Design 

•	 vhodné pro všechny typy vozidel

•	 rychlé a bezpečné nakládání a skládání žebříku bez použití dalších 

schůdků , štaflí, …

•	 žebřík je po  naložení na střechu vozidla systémem Prime Design 

automaticky zajištěn a připraven k přepravě

•	 jednoduchost a rychlost zajišťují vyšší produktivitu  

i bezpečnost práce

SKLOPNÉ hLINÍKOvÉ STŘEšNÍ  
NOSIČE A ŽEBŘÍKOVé SYSTéMY
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MĚNIČE  
NAPĚTÍ

Stlačený 
vzduch

Tlumič výfuku

Výpusť

Vpusť

Přívod
paliva

Výfuk

Teplovzdušná a teplovodní topení, která pokrývají široké spektrum 

různých oblastí použití.  

Díky ovládacím prvkům je jednoduché dopřávat si tepelného pohodlí 

od startu až do cíle. 

A praktická sada pro dovybavení umožňuje úsporným vozidlům  

s dieselovým motorem, která jsou z výrobního podniku vybavena 

přihřívačem provozovaným na naftu, docílit rychle a jednoduše 

plnohodnotného komfortu nezávislých topení ve Vaší dílenské 

vestavbě.

Řada řemeslníků a servisních techniků potřebuje ke své 

práci v terénu kompletní vybavení pro svou profesi.  

S tím nastává problém, jak toto zařízení a nářadí napájet.  

Jedno z řešení je využití měniče napětí. 

Firma TOP CENTRUM Vám pomůže s výběrem měniče 

 a posléze Vám jej i odborně namontuje.

Měnič napětí lze využít k napájení drobného nářadí  

a notebooků.  

V případě, že zákazník ke své práci využívá nářadí  

a mechanizaci s vyššími odběry ( kompresory, svářečky), 

je nutné toto řešit pomocí elektrocentrály či připojení 

vnější sítě do vozidla. V obou případech jsme Vám schopni 

odborně poradit a pomoci.

NEZÁvISLÉ   
TOPENÍ

www.sortimo.cz
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Rádi vám pomůžeme najít vhodné řešení.

Zajišťujeme montáž i servis na námi namontované vybavení.

Pro každou situaci najdete vhodné řetězy. Řetězy jsou vyvinuty tak,  

aby za každých podmínek zaručily nejvyšší míru bezpečnosti a pohodlí.

Sněhové řetězy lze použít nejen v zimních podmínkách. Tyto výrobky 

najdou uplatnění ve sněhové břečce, štěrku, písku i v neschůdném 

terénu.

NavIJÁKy

ŘETĚZy

Naviják - silný partner ve vašem vozidle,

pomůže v těžkém terénu či při kalamitních situacích. 

Nejsilnější řetězy světa 
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Vyšší bezpečnost při přepravě nákladu či práci na 

silnici Vám zajistí světelná signalizace.

S výběrem vhodného typu majáku nebo světelné 

rampy Vám odborně poradíme.

Na základě povolení ministerstva dopravy montáž 

provedou odborní technici.  Zajišťujeme i servis na 

námi namontované vybavení.

VÝSTRAŽNé
MÁJaKy

VÝSTRAŽNé
SKLÁDaCÍ DOPRavNÍ KUŽELy  
A VÝSTRAŽNÁ SIGNALIZAČNÍ SVĚTLA

Vlastnosti
ideální pro autonehody a pro označování ohraničených a 
nebezpečných prostorů

viditelný ze všech směrů (360°)

jednoduché používání

kompaktní a jednoduchý pro složení, vhodný do všech 
zavazadlových prostorů nebo pod sedadla ve vozidle

lehký, ale extrémně stabilní díky dobrému vyvážení

snadně zahlédnutelné odrazky (až na vzdálenost 300 m)

se zabudovanými blikajícími světly pro lepší viditelnost ve tmě 
nebo snížené viditelnosti

kužel je voděodolný

výdrž baterie více než 300 hodin (2 x AAA)

Vlastnosti
perfektní viditelnost díky 16 žlutým LED diodám

9 rozdílných funkcí (záblesky/nepřerušované světlo)

s magnetem pro rychlé a bezpečné připevnění

voděodolný povrch

odolný gumový povrch proti poškození při nárazu

výdrž světla až 100 hodin, závisející na zvolené funkci

včetně Li-Ion baterie (1x CR123 (3V)

průměr světla 10,5 cm, výška 3,5 cm

vhodný pro teploty mezi -20°C a + 57°C

nabíjecí baterie, včetně nabíječky (12/24/230V)

dostupný také v nabíjecím kufru se 6 ks světel

Skládací dopravní kužel se zabudovanými světly. Překonává všechny 

požadavky dopravních kuželů. Kužely PRO-verze se svými rozměry  

a výrazně těžší vahou základny mohou být použity hasičskými 

jednotkami.

Skládací dopravní kužely

se světelnou signalizací

Efektivní výstraha  

v nebezpečných prostorech

www.sortimo.cz
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TELESKOPICKÉ ŽEBŘÍKy
A ŠTAFLE
•	 Široké nášlapné stupně pro pohodlí při dlouhotrvající práci, 

komfortní ovládaní.

•	 Jedinečně pevná slitina pro zvýšenou bezpečnost - neprohýbá se, 

nosnost až 150 kg!

•	 Patentovaná, světově špičková konstrukce.

•	 Certifikace dle EN 131-SP, TUV/GS, NEN2484 atd.

•	 Walkstool  je jediná patentovaná trojnožní 

stolička s teleskopickými nohami na světě, 

která umožňuje dvě sedící pozice.

•	 Bez vysunutých teleskopických nohou můžete 

na sedátku švédské firmy Walkstool pohodlně 

sedět.

TELESKOPICKÉ
STOLIČKY

Bez vysunutých teleskopických nohou můžete 

na sedátku švédské firmy Walkstool pohodlně 

sedět.
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ODPOvĚDNÍ FORMULÁŘ

Rád bych se dozvěděl více o vestavbách SORTIMO během 
osobního jednání. Kontaktujte mě, prosím, pro domluvení schůzky.

TOP CENTRUM – Jaroslav Novák, Rohovládova Bělá 91, 533 43 Rohovládova Bělá, tel.: 466 921 292, fax 466 921 293, www.sortimo.cz

Firma

Jméno a příjmení

Ulice PSČ Město

Tel. 

 E-mail

 Obor podnikání

Děkujeme za váš zájem o produkty Sortimo 
a těšíme se na spolupráci!

Vyplněný formulář zašlete oskenovaný na e-mailovou adresu 
vestavby@topcentrum.cz nebo faxem na číslo 466 921 293.

 Prosím o zaslání bližších informací o možnostech realizování vestavby do vozidla: 

   Citroën   Fiat   Ford   Iveco

   Mercedes-Benz   Nissan   Opel   Peugeot

   Renault   Toyota   Volkswagen       Jiné

 Rád bych se dozvěděl více o dalších možnostech rozšíření vybavení vozidla 
 (doplňky, střešní nosiče, měniče, nezávislé topení, atd.) 

Typ vozidla:

Rok výroby:

Rozvor:

Výška střechy: Nízká Střední Vysoká

Poznámka



TOP CENTRUM – Jaroslav Novák
Rohovládova Bělá 91
533 43 Rohovládova Bělá

tel.: 466 921 292
tel./fax: 466 921 293
email: vestavby@topcentrum.cz

více informací na
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