
Alle prijzen excl. 21% BTW. Excl. inbouwkosten. Prijzen geldig tot 31.01.2017 wijzigingen voorbehouden. 

Afmetingen B x D x H mm

200 x 300 x 900

■■ voor werkzaamheden buiten het voertuig

■■ incl. bankschroef (bekbreedte 125 mm)

■■ uit verzinkt staalplaat

■■ werkblad van beuken-mulitplex, meervoudig en kruislings verlijmd, 

geolied

Opklapbare werkbank

incl. bankschroef
bott vario CarOffice

Pakket toebehoren   629,– € Artikelnummer 630 03 108.90V

Afmetingen B x D x H x Ø mm

60 x 75 x 60 x 6

LED-strip 12V

Lengte mm

1000

■■ moderne LED-technologie

■■ daglichtwit 6000 K, IP65

■■ met waterdichte, transparante siliconen-
mantel

■■ 2-aderige aansluitkabel 0,5 m

■■ zelfklevend met 3M plakband

Hakenset (5 stuks)

■■ met brede grondplaat; loodrecht uiteinde 

(35 mm)

VPE 5

Gurtlänge mm

3000

2 Spanbanden met fitting en 
ratelmechanisme

■■ passend voor aluminium  

ladingzekeringsrails

■■ breedte spanband 25 mm,  

Uiteinde 130 mm

■■ belastbaar tot 400 daN

VPE 2

■■ zorgt voor orde op de bijrijdersplaats

■■ met twee insteekhouders voor brochures, catalogi en andere docu-
menten 

■■ snel uit te nemen opbergbox voor onderdelen

■■ opklapbaar, antislip schrijfvlak met magneethouder en geïntegreerde 
flessenhouder

■■ eenvoudige en veilige bevestiging op de bijrijdersplaats met behulp 
van de veiligheidsgordel en een variabel instelbare hoofdsteunadapter

Afmetingen B x D x H mm

340 x 520 x 690

Starterspakketten2
0

1
6

Vanaf 1.459,– €

Snel leverbaar

Pakketprijs  incl. vloerplaat 

Prima service

3 jaar garantie
De juiste inbouw van uw bedrijfswageninrichting is voor de veilig-

heid van de inzittenden van levensbelang.

Uw servicepartner garandeert middels een inbouwcertificaat 

voor de vakbekwame inbouw van de bott vario inrichting in uw 

bedrijfswagen.
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Pakket toebehoren

www.bott.nl



Starterspakketten2
0

1
6 Licht, sterk, modulair…gewoon goed! 

Bedrijfswageninrichtingen van bott

De unieke modulariteit van bott vario biedt vele mogelijkheden om de starterspakketten 

uit te breiden zodat ze precies aan uw wensen voldoen. Opklapbare werkbanken met 

bankschroef, langgoedbakken of gasfleshouders zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.  

Ook voor de basisinrichting van uw voertuig met wandbekleding heeft u bott servicepart-

ner voor u een passende oplossing.

bott vario vloerplaat+ incl. sjorrails 
met spanband met oprolautomaat+bott vario vloerplaat+

Starterspakket S voor kleine bestelwagens

Linkerzijde B 1025 x D 240/340 x H 1000 mm

■n 2 aluminium opbergbakken met anti-slip matten en scheidingswanden

■n 2 varioSlides in opbergvak

■n bodemvak met sjorafsluitelement + spanband

Rechterzijde B 775 x D 340/440 x H 900 mm

■n aluminium opbergbak met anti-slip mat en scheidingswand

■n schuiflade met anti-slip mat

■n bottBoxen-legbord met bottBoxen

■n bodemvak met sjorafsluitelement

Totaalgewicht: ca. 43 kg

Toebehoren in dit pakket Toebehoren in dit pakket Toebehoren in dit pakket
6 Veiligheidspads met houder

■n voor steun onder de lading
■n kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
■n wrijvingscoëfficiënt volgens  
VDI-richtlijn 2700 met DEKRA  
testcertificaat

6 Veiligheidspads met houder
■n voor steun onder de lading
■n kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
■n wrijvingscoëfficiënt volgens  
VDI-richtlijn 2700 met DEKRA  
testcertificaat

6 Veiligheidspads met houder
■n voor steun onder de lading
■n kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
■n wrijvingscoëfficiënt volgens  
VDI-richtlijn 2700 met DEKRA  
testcertificaat

Documenthouder
■n lichte documenthouder van kunststof voor het opbergen 
van documenten, brochures en kleine mappen

■n DIN A4 landscape

Documenthouder
■n lichte documenthouder van kunststof voor het opbergen 
van documenten, brochures en kleine mappen

■n DIN A4 landscape

Documenthouder
■n lichte documenthouder van kunststof voor het opbergen 
van documenten, brochures en kleine mappen

■n DIN A4 landscape

LED-handlamp met accu  
■n lampkop 120° zwenkbaar en 180° draaibaar, magnetische 
lampvoet, inklapbare ophanghaak, brandduur ca. 2,5 h 

■n incl. oplader voor 12 volt-, 24 volt- en 230 volt-stopcontact

LED-handlamp met accu  
■n lampkop 120° zwenkbaar en 180° draaibaar, magnetische 
lampvoet, inklapbare ophanghaak, brandduur ca. 2,5 h 

■n incl. oplader voor 12 volt-, 24 volt- en 230 volt-stopcontact

LED-handlamp met accu  
■n lampkop 120° zwenkbaar en 180° draaibaar, magnetische 
lampvoet, inklapbare ophanghaak, brandduur ca. 2,5 h 

■n incl. oplader voor 12 volt-, 24 volt- en 230 volt-stopcontact

Starterspakket M voor middelgrote bestelwagens Starterspakket L Voor grote bestelwagens

Artikelnummer 600 99 125.19M 2.349,– €Artikelnummer 600 99 124.19M 1.459,– € Artikelnummer 600 99 126.19M 3.059,– €

Linkerzijde B 1775 x D 340 x H 1000 mm

■n aluminium opbergbak met anti-slip mat en scheidingswanden

■n 2 varioSlides in opbergvak

■n bottBoxen-legbord met bottBoxen

■n 2 aluminium legborden met aluminium klep

■n bodemvak met aluminium klep en sjorprofiel

■n koffervak met spanband met klem

Rechterzijde B 1025 x T 440 x H 900 mm

■n aluminium opbergbak met anti-slip mat en scheidingswand

■n schuiflade met anti-slip mat

■n 2 varioSort servicekoffers met 20 kleingoedbakjes

■n gedraaide kast met 2 schuifladen en anti-slip matten

■n bodemvak met aluminium klep en sjorprofiel en spanband

Totaalgewicht: ca. 80,5 kg

Linkerzijde B 2275 x D 340/440 x H 1100 mm

■n 3 aluminium opbergbakken met anti-slip matten en scheidingswanden

■n bottBoxen-legbord met bottBoxen

■n aluminium legbord met aluminium klep

■n varioSort servicekoffers met 20 kleingoedbakjes

■n varioSafe X uitneembare koffer met inlay voor spuitbussen

■n varioSafe L uitneembare koffer

■n varioCart draadmand

■n bodemvak met aluminium klep en sjorprofiel

■n koffervak met spanband met klem

Rechterzijde B 1275 x D 440 x H 1000 mm

■n aluminium opbergbak met anti-slip mat en scheidingswanden

■n schuiflade met anti-slip mat

■n 2 varioSort servicekoffers met 20 kleingoedbakjes

■n gedraaide kast met 2 schuifladen en anti-slip matten

■n bodemvak met aluminium klep en sjorprofiel en spanband

Totaalgewicht: ca. 113,8 kg

bott vario vloerplaat+ incl. sjorrails 
met spanband met oprolautomaat+


