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SoWaApp: veiligheidswand in aluminium die tegelijk orde schept

03/12/2015 – SoWaApp is een nieuwe wandbekleding van Sortimo die de carrosserie van
het voertuig betrouwbaar beschermt. SoWaApp is vervaardigd in aluminium en is
daardoor water- en chemicaliënbestendig. Aan de robuuste zijwandbekleding kunnen
makkelijk haken en andere toebehoren aangebracht worden voor de bevestiging van
werktuigen en gereedschappen. SoWaApp is niet alleen de ideale bescherming van het
laadruim, maar ook een handige opbergoplossing voor de gebruiker.
Multifunctionele bescherming
De SoWaApp wandbekleding van Sortimo verenigt twee praktische eigenschappen:
bescherming van het laadruim en opberghulp. Gemaakt uit aluminium (dikte 1 mm) is deze
wandbekleding voldoende robuust om aan de inwerking van water en chemicaliën te weerstaan.
Dankzij het typische gatenpatroon van Sortimo, dat ook in de aluminium zijwanden terug te
vinden is, kunnen alle haken en houders uit het veelzijdige Sortimo-toebehorenassortiment aan
de wand bevestigd worden. Niets staat met andere woorden de individuele bevestiging in de
weg van werktuigen en verbruiksmaterialen tot 2 kg per haak.
Eenvoudige montage
De SoWaApp is beschikbaar voor elke voertuigtype en fungeert als systeembekleding van de
laadruimwanden en van de achterdeur. De wandbekleding kan door bevestiging met clips en
boorschroeven op de voorziene punten in het voertuig gemonteerd worden en overtuigt door de
snelle inbouw.

Bij de foto’s:
SoWaApp_1: Accessoires kunnen in de SoWaApp geklikt worden
SoWaApp_2: De SoWaApp zorgt voor een goed overzicht over werktuigen en houdt deze binnen handbereik
SoWaApp_3: De wandbekleding bestaat uit 1 mm dik aluminium
SoWaApp_4: De SoWaApp dient als bescherming rondom van het laadruim
SoWaApp_5: Boven de werkbank beschermt de SoWaApp het laadruim en dient tegelijk als werktuighouder
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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.

