bott vario3

Toebehoren voor voertuigen met open laadbak

De bedrijfswageninrichting

bottTainer complete varianten
Voor een optimale organisatie van de bergruimte en het beveiligen van de lading
op open laadvloeren
optimale indeling van de bergruimte en beveiliging van de lading op de open laadvloer
snelle en ergonomische toegang tot de belangrijkste onderdelen van de uitrusting via deuren, rolluiken, binnenladen, zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden (afhankelijk
van de uitvoering)
nn

grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie

nn

zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt staalplaat, corpus met
beschermrandprofielen

pakketprijs incl. vloer

nn

gereedschap en materiaal is door de afdichtingsrubbers tegen spatwater beschermd

nn

bescherming tegen diefstal van de goederen door robuuste sloten

nn

pootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak

nn

optimale organisatie van de bergruimte door uitbreiding met vario-systeemcomponenten

nn

crashtest gekeurd overeenkomstig ECE R44

De vakbekwame inbouw van uw bedrijfswageninrichting is

nn

individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

voor de veiligheid van de inzittenden van wezenlijk belang. Uw

3 jaar garantie
servicepartners garanderen de vakbekwame montage van bott
vario in uw voertuig door middel van een certificaat.

Stabiliteit

Orde en comfort

■■grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie

■■voor een optimale organisatie van de bergruimte door uit-

■■corpus met beschermrandprofielen

breiding met bott vario-systeemcomponenten

■■schuifladenindelingen voor het overzichtelijk opbergen van
kleine onderdelen

www.bott.nl

■■snelle toegang tot de belangrijkste onderdelen van de uitrusting via deuren, rolluiken, laden aan de binnenkant, zonder
dat de laadbak betreden hoeft te worden

Veelzijdigheid

Bescherming en veiligheid

■■veelzijdige uitvoeringen met deksel van geribbelde plaat van aluminium of roldeur

■■eenvoudige ladingbeveiliging op de laadbak

■■verschillende indelingsmogelijkheden van de opbergruimte en configuraties
■■individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

gecertificeerde service

■■uitermate weer- en spatwaterbestendig voor
gereedschap en materiaal

02/2020

van aluminium

Bott Nederland BV, De Scheper 402, 5688 HP Oirschot, Nederland
dialoog-actief: Telefoon: 0499 / 551 473, Telefax: 0499 / 575 795, info@bott.nl

■■bescherming tegen diefstal van de goederen door afsluitbare
tweepunts vergrendeling

■■stelpootjes garanderen bescherming tegen waterplassen
in de laadbak

Indien u reeds toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, maar vervolgens een ander besluit neemt, stuurt u de intrekking van
uw toestemming achteraf per e-mail naar info@bott.nl.

Alle prijzen zijn excl. btw en inbouwkosten. Geldig tot 31.12.2020 Wijzigingen voorbehouden.

810 98 839

■■zwaar te belasten oppervlakken: zijkanten en bodem van verzinkt staalplaat

Starterpakketten

snelle
beschikbaarheid

door opbergvakken met vakverdeling
nn

2O2O

nn

Starterpakketten 2O2O

Starterpakket M voor middelgrote
bedrijfswagens

Starterpakket L voor grote
bedrijfswagens

Het unieke modulaire ontwerp van bott vario3 biedt veelzijdige mogelijkheden, starterpakketten die verder uitgebreid en exact aan uw wensen aangepast kunnen worden. Inklapbare werkbanken met bankschroef, langgoedbakken of gasflessenhouder zijn slechts enkele voorbeelden. Ook voor de basisopbouw van uw voertuig met
wandbekledingspanelen staat uw bott servicepartner u met unieke oplossingen terzijde.

Starterpakket S voor kleine bedrijfswagens

+
+
linker inrichting B x D x H 1150 x 376 x 1050 mm
nn

1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen

nn

1 Systainer³ L 187

nn

1 Systainer³ L 187 met rasterinlay

nn

1 aluminium bak met antislipmat en scheidingswanden

nn

2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

2 documenthouders DIN A4

incl.
bott vario-vloer

+
+

linker inrichting B x D x H 2270 x 376 x 1050 mm
linker inrichting B x D x H 1822 x 376 x 1050 mm
nn

incl.
Systainer³ M 112
incl. LED-handlamp
met accu

1 varioSlide schuiflade met antislipmat

nn

1 aluminium bak met antislipmat en scheidingswand

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 spanband opbouw (-C-)

Art.nr. 70099071.19M

nn

1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen

nn

1 varioSlide schuiflade met antislipmat

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en antislipmat

nn

1 aluminium bak met antislipmat

nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep

nn
nn
nn

2 documenthouders DIN A4

nn

1 aluminium bak met antislipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-/-C-) en 2
spanbanden (-C-)

nn

1 aluminium bak met antislipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-/-C-)
en 5 spanbanden (-C-)

nn

+

inkl.
Systainer³ starterpakket

bestaande uit:
nn 1 Systainer³ rolplank

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

1 Systainer³ L 112 met universele inlay

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

1 Systainer³ L 187 met vakverdelingsset

rechter inrichting B x D x H 1058 x 376 x 950 mm

rechter inrichting B x D x H 814 x 376 x 950 mm
nn

incl.
bott vario-vloer

+

incl.
Systainer³ starterpakket

bestaande uit:
nn 1x Systainer³ M 187 met rasterinlay

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en spanband
met klemsluiting

nn

+

incl.
bott vario-vloer

nn

3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

2 Systainer³ organizer M 89 met elk 12 boxen

nn

Systainer³ M112
nn Praktische en robuuste systeemkoffer
voor het veilig en netjes opbergen en
vervoeren van kleine onderdelen en
verbruiksmateriaal

LED-handlamp met accu
nn moderne LED-technologie
nn
nn

1 aluminium bakken met antislipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-/-C-)
en 3 spanbanden (-C-)

1 spanband opbouw (-C-)

nn

1 ladingbeveiligingsset met 4 spanbanden (-oo-)

nn

1 bottBoxen-legbord met 5 bottBoxen

nn

1 legbord met zwenkbare aluminium klep en antislipmat

nn

1 Systainer³ organizer M 89 met 12 boxen

nn

1 Systainer³ M 337

nn

1 Systainer³ L 112 met universele inlay

nn

1 varioCart draadmand

nn

1x Systeiner³ M 237 met vakverdelingsset

nn

1x Systeiner³ L 137 met universele inlay

nn

1x Systainer³ L 237

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en
zwenkbare aluminium klep

nn

1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)

nn

3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

nn

2 documenthouders DIN A4

rechter inrichting B x D x H 1394 x 376 x 1050 mm
nn

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 1 zwenkbare
aluminium klep

nn

2 aluminium bakken met antislipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 5
spanbanden (-C-)

nn

nn

4 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten

nn

1 varioSlide schuiflade met antislipmat

nn

li-ionen accu

1 aluminium bak met antislipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging
(-oo-/-C-) en 3 spanbanden (-C-)

1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare
aluminium kleppen

nn

1 spanband opbouw (-C-)

nn

1 ladingbeveiligingsset met 4 spanbanden (-oo-)

lampkop 120° zwenkbaar en 180°
draaibaar

1.684,00 €

Art.nr. 70099072.19M

2.804,00 €

Art.nr. 70099073.19M

3.494,00 €

