Uitgerust met een Sortimo bedrijfswageninrichting

Renault
mySortimo.be

SR5 – voor uw Renault

my Sortimo services

Open uw gewenste configuratie op: my Sortimo.be/config-ID

Maak uw bedrijfswagen compleet in een handomdraai!

Dankzij het unieke concept maakt SR5 maximaal gebruik van de laadruimte. Door het ranke profiel
heeft u een goed overzicht en snelle toegang tot de inhoud op de legborden en bespaart u ruimte op
de vloerplaat. In combinatie met diensten als my Sortimo labels of my Sortimo inlay, garandeert SR5
een maximale productiviteit. Nu ook online beschikbaar.

Renault Kangoo Rapid vanaf Bj. 2013, Uitvoering: L1
Wielbasis (WB): 2697 mm | Normaal dak (H1) | Schuifdeur rechts | Dubbele achterdeuren
Zonder wielkastbekleding

Totaalgewicht incl. vloerplaat: 66 kg
Afmetingen (BxH): links 1.265 x 935 mm | rechts 771 x 935 mm

Renault Trafic vanaf Bj. 2014, Uitvoering: L1
Wielbasis (WB): 3098 mm | Normaal dak (H1) | Schuifdeur rechts | Dubbele achterdeuren

Config. ID: Kangoo_1
1 schuiflade
5 vakkenrekken
10 SR-BOXXen
incl. toebehoren
incl. vloerplaat

Totaalprijs: 1.789,66 €*
incl. montage

incl. toebehoren

Config. ID: Trafic_1

2 schuifladen
8 vakkenrekken
1 langmateriaalbak
1 kofferklem
11 SR-BOXXen
2 L-BOXXen
1 T-BOXX
incl. toebehoren
incl. vloerplaat

Overige voertuigen:
Config. ID
Kangoo Rapid | L1 | WB: 2697 mm
Kangoo_2
Met wielkastbekleding
Kangoo Rapid | L2 (Maxi) | WB: 3081 mm
Zonder wielkastbekleding
Kangoo_3

Opmerking: alle voertuigen zijn vanaf bj. 2013
met schuifdeur rechts, normaal dak (H1) en
dubbele achterdeuren.

Overige voertuigen:
Config. ID
Trafic | L1 | WB: 3098 mm
Normaal dak (H1) | Achterklep
Trafic_2
Trafic | L1 | WB: 3098 mm | Hoog dak (H2)
Dubbele achterdeuren
Trafic_3
Trafic | L2 | WB: 3498 mm | Normaal
dak (H1) | Dubbele achterdeuren Trafic_4
Trafic | L2 | WB: 3498 mm
Normaal dak (H1) | Achterklep
Trafic_5
Trafic | L2 | WB: 3498 mm | Hoog dak (H2)
Dubbele achterdeuren
Trafic_6

Gepersonaliseerde etiketten

Configureerbare schuiminleggen

Voertuigbelettering

my Sortimo labels

my Sortimo inlay

my Sortimo graphics

Zoeken naar materialen in een niet overzichtelijk voertuig kost tijd en komt onprofessioneel
over. Deze tijd kan veel beter besteed worden.
Verhoog uw productiviteit door middel van
gelabelde vakkenrekken, BOXXen en lades.

Ontwerp meteen de labels tijdens het configureren van uw SR5 inrichting samen met één van
onze vertegenwoordigers, zo worden ze meteen
op de juiste plaats gemonteerd of configureer
ze achteraf zelf op uw eigen PC of laptop en wij
sturen u de labels kant en klaar op.

U heeft het graag netjes en ordelijk in uw schuifladen of koffers en geeft alles zijn eigen plaats?
Of vervoert u gevoelige materialen en kostbare
gereedschappen die u wenst te beschermen?
Dan stellen wij u graag onze nieuwe 2-kleu
rige schuiminleg op maat voor. In de mySortimo
inlay configurator kan u voor al uw koffers of
schuiflades van Sortimo een passende schuim
inleg op maat samenstellen.

Wist u dat u ook een voertuigbelettering
door Sortimo kan laten uitvoeren? U kan deze
zelf online ontwerpen op onze myGraphics
configurator.
Kies een ontwerpsjabloon, upload uw logo,
voer uw contactgegevens in en uw individuele
belettering is klaar.
mySortimo.be/graphics

mySortimo.be/inlay

mySortimo.be/labels

Dakdrager: Sortimo TopSystem ProSafe
• individueel online configureerbaar met zijsteun, ladderlift en accessoires
• geïntegreerd ladingbeveiligingssysteem ProSafe
• bestel direct op mySortimo.be of vraag een offerte aan

Totaalgewicht incl. vloerplaat: 122 kg
Afmetingen (BxH): links 1.759 x 1.207 mm | rechts 1.018 x 1.105 mm

Renault Master vanaf Bj. 2010, Uitvoering: L2
Wielbasis (WB): 3682 mm | Medium-Hoog dak (H2) | Schuifdeur rechts
Dubbele achterdeuren

Totaalprijs: 3.129,99 €*
incl. montage

Config. ID: Master_1
3 schuifladen
12 vakkenrekken
1 langmateriaalbak
1 kofferklem
9 SR-BOXXen
2 L-BOXXen
3 T-BOXXen
incl. toebehoren
incl. vloerplaat

Basisset met basisstangen vanaf: 189,00 €*

Opmerking: alle voertuigen zijn vanaf bj. 2014
met schuifdeur rechts en voorwielaandrijving.

Overige voertuigen:
Master | L1 | WB: 3182 mm
Normaal dak (H1)
Master | L1 | WB: 3182 mm
Medium-Hoog dak (H2)
Master | L2 | WB: 3682 mm
Hoog dak (H3)
Master | L3 | WB: 4332 mm
Medium-Hoog dak (H2)
Master | L3 | WB: 4332 mm
Hoog dak (H3)

Config. ID
Master_2

Bestel uw gewenste configuratie direct online op: mySortimo.be/config-ID
U kunt ze indien nodig aanvullen of aanpassen. Wenst u een vrijblijvende offerte op maat, neem dan contact
met Sortimo op het gratis tel. nr. 0800 857 59 of email naar info@sortimo.be.

Master_3
Master_4
Master_5
Master_6

Geef hier uw Config-ID in. ››
Totaalgewicht incl. vloerplaat: 186 kg
Afmetingen (BxH): links 2.500 x 1.717 mm | rechts 1.265 x 1.615 mm

Totaalprijs: 4.543,43 €*
incl. montage

Opmerking: alle voertuigen zijn vanaf bj. 2010
met schuifdeur rechts, dubbele achterdeuren en
voorwielaandrijving.

Staat uw model er niet bij? In de configurator op my Sortimo.be vindt u meerdere varianten of contacteer ons voor een offerte op maat.
* Alle prijzen zijn excl. BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

De bewezen standaard
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op maat op ons
gratis tel. nr. 0800 857 59 of per email op info@sortimo.be
Meer info op: my Sortimo.be/globelyst4

Maximale productiviteit en veiligheid voor elke branche!

EcoSystem – BOXXen van sterke partners (Bosch, Hilti, etc.) passen naadloos in
onze inrichtingen.

ProSafe – geavanceerde ladingsbeveiliging in
de inrichting en in het voertuig. Ook geschikt voor de
originele bevestigingspunten van de bestelwagen.

Mobiel kantoor – Sortimo AutoAssistent
• orde voor al uw papierwerk in het voertuig
• kan overal worden gebruikt op de passagiersstoel of in het achtercompartiment
• eenvoudig en snel te bevestigen met het driepuntsgordelsysteem
• zacht voor de stoelbekleding dankzij afgeronde hoeken
AutoAssistent 99,00 €*
Set inclusief compartiment voor rugleuning 121,00 €*

Waarom voor Sortimo kiezen?

MADE IN GERMANY

S ervicenetwerk in heel de Belux / Kwaliteit Made in Germany / Beste prijs-kwaliteitsverhouding / Op mySortimo.be kunt u zelf
uw bestelwageninrichting en belettering configureren, uw inrichting voorzien van labels, inleggen op maat maken voor uw
gereedschap en materialen en profiteert u van onze beste prijzen in onze online aanbiedingen.

Uw Renault specialist:

Alle belangrijke informatie is online voor
u beschikbaar op mySortimo.be
Onze complete cataloog kan u downloaden op: my Sortimo.be/catalogus
Contacteer ons op ons gratis nummer 0800 857 59
of per email op info@sortimo.be

08.2020 // technische specificaties onder voorbehoud van drukfouten , vergissingen en/of wijzigingen van het productaanbod

* Alle prijzen zijn excl. BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

