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Sortimo lanceert gamma van handige accessoires voor SowaApp, het
modulaire systeem voor werkplekinrichting

03/09/2015 - Sortimo, specialist in bedrijfswageninrichting en mobiele werkplaatsen,
lanceert een nieuwe reeks accessoires die kunnen bevestigd worden aan het ‘SowaApp’
aluminium bekledingspaneel. Deze nieuwe reeks omvat o.a. beugels, haken en houders
voor gereedschap en materiaal. De combinatie van paneel en accessoires zorgt voor een
perfect ingerichte en handige werkplek.

Uitgebreid gamma
Het nieuwe gamma van SowaApp-accessoires is zeer uitgebreid en bevat voor elke toepassing
de ideale oplossing. Zo zijn er universele houders voor bv. borstels of schoppen en
gereedschapshouders. Voor het opbergen van allerhande klein en los materiaal voorziet het
gamma een reeks houders voor Sortimo’s open of gesloten opbergbakjes. Siliconenkit houders
of spuitbussen blijven netjes op hun plaats zitten in de speciaal ontwikkelde houders.
Een ander handig accessoire is de multi-haak voor het veilig opbergen van hamers en ander
gereedschap. De ronde multi-houder, ten slotte, vervolledigt het gamma. Hierin vinden bv.
draadloze schroef/boormachines hun plaats.

Eenvoudige installatie en oneindige combinatiemogelijkheden
Elk beschikbaar accessoire kan eenvoudig vastgeklikt worden in de lange sleuven van de
SowaApp-plaat. Indien nodig kan de bevestiging verstevigd worden met speciaal ontwikkelde
revetten. Door de grote hoeveelheid verschillende accessoires bouwt ieder voor zich de best
passende werkplekoplossing. Alle accessoires hebben een maximale belastbaarheid van 2 kg.
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Over Sortimo
40 jaar geleden startten de activiteiten van Sortimo in het Duitse Zusmarshausen, met de lancering van de
befaamde blauwe koffer. De koffer met de uitneembare kunststof inzetbakjes ligt aan de basis van een
uitgebreid productscala.
Vandaag is Sortimo uitgegroeid tot specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. De
wereldwijde markt- en technologieleider biedt branchegerichte oplossingen voor intelligente mobiliteit voor
toepassing in service, het midden- en kleinbedrijf in tal van sectoren en in de industrie.
In Duitsland telt Sortimo International 9 vestigingen en meer dan 30 partners. Met 12
dochterondernemingen is het bedrijf vertegenwoordigd op de Europese, Amerikaanse en Aziatische
markten.
De hoofdzetel van Sortimo Belux is gevestigd in Vilvoorde. Daarnaast zijn er nog vestigingen in
Tessenderlo en Sint-Eloois-Vijve.

