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Sortimo op Matexpo 2017
NIEUWE MAN TGE BESTELWAGEN OP STAND TOONT VELE
INRICHTINGSMOGELIJKHEDEN
20/08/2017 – Van 6 tot en met 10 september 2017 exposeert Sortimo Belux een ruime
selectie uit haar aanbod voor de inrichting van bedrijfswagens, op de 37ste editie van
Matexpo in Kortrijk Xpo. Publiekstrekker op de Sortimo-stand wordt deze keer een
goednieuwe MAN TGE L3H3 bestelwagen, compleet uitgerust voor het dagelijkse,
robuuste werk in de wereld van de zware bouwmaterialen. Welkom op stand R52!

Klaar voor de job!
De MAN TGE L3H3 op de stand wordt een representatief staaltje van de talrijke mogelijkheden
die Sortimo te bieden heeft voor de realisatie van een bedrijfswagen ingericht op maat van elke
onderneming en de typische branche waarin ze actief is.
Dit zijn de oplossingen die bezoekers van Matexpo in de bestelwagen op de Sortimo-stand
ontdekken:
. aan de bestuurderszijde – een Sortimo HD inrichting, uitermate stevig met een belastbaarheid
tot 120 kg per schap en dus helemaal bestand tegen de veeleisende, vaak ruwe
omstandigheden op de meest diverse bouwwerven,
. aan de passagierszijde – een multifunctionele Sortimo Globelyst werkbank in combinatie met
een SowaApp geperforeerde plaat voor het ophangen van gereedschappen,
. in de laadruimte – een SoboGrip ProSafe vloerplaat met geïntegreerde
ladingsbevestigingspunten om grote materialen veilig en gebruiksvriendelijk te kunnen
vastmaken,
. op het dak – een TopSystem dakdrager met ladderlift en geïntegreerde ProSafe
bevestigingspunten waarmee het transporteren van grote ladders en lange materialen makkelijk
en in alle veiligheid kan gebeuren.
Meer ontdekken!
Sortimo zet op Matexpo nog meer oplossingen in de schijnwerpers.
De nieuwe Jumbo-laden bijvoorbeeld, handige opbergladen die werden ontwikkeld voor
integratie in het Sortimo HD-assortiment dat uitmunt door de combinatie van extreme
belastbaarheid én lichte doch sterke composietmaterialen.
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Ook present op de stand: de WorkMo mobiele werkplaatsen, multifunctioneel inzetbaar als
werkplekinrichting, transportsysteem en werkbank.
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