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Sortimo introduceert universele antislipmat

21/03/2016 – Niets zo vervelend als ladingen die beginnen te schuiven in het laadruim van
camionettes. Om schade aan materialen en aan het voertuig te voorkomen breidt Sortimo,
specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen, zijn assortiment uit met
universele antislipmatten.
Paletten en ander materiaal kunnen voortaan veilig getransporteerd worden dankzij de
antislipmatten van Sortimo. De matten zijn 1200 op 800 mm groot, precies de afmeting van een
palet.
De antislipmatten zijn robuust, scheurbestendig en hebben een gecertificeerde wrijvingskwaliteit
van 0,9. Deze eigenschappen, samen met de schokabsorberende werking, maken de matten
ideaal voor toepassing tussen twee materiaal- en gereedschapsblokken in tal van
bedrijfsvoertuigen. Extra troef: ook de vloer van het voertuig is doeltreffend beschermd.
Opgerold past de antislipmat perfect in de rollenhouder, één van de nieuwe toebehoren voor de
SowaApp-wandbekleding in het Sortimo-assortiment.
Naast de reeds beschikbare accessoires, is ook de antislipmat weldra verkrijgbaar in de Sortimo
e-shop op www.sortimo-shop.be.
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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
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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.

