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Sortimo prominent aanwezig op de Bauma-beurs 2016
08/04/2016 – Van 11 tot 17 april 2016 loopt in München (Duitsland) opnieuw de
wereldvermaarde beurs voor de bouw- en mijnbouwsector, BAUMA. Bij die gelegenheid
zet Sortimo haar HD (Heavy Duty) bedrijfswageninrichting extra in de kijker. Naast de
eigen indoor- en outdoorstand zullen de Sortimo producten te zien zijn op de stands van
zes partnerbedrijven. Daarmee is Sortimo één van de blikvangers op deze internationale
topbeurs.
De HD in Sortimo HD staat voor ‘Heavy Duty’. Dit hoogwaardige type voertuiginrichting is bestand tegen
extreme omstandigheden. Door het gebruikte composietmateriaal is het systeem stoot-, kras- en
corrosiebestendig en resistent tegen zuren, basen, benzine en andere chemische stoffen. Dit maakt deze
reeks uitermate geschikt voor gebruik in de bouw- en constructiesector. Op de beurs worden verschillende
toepassingen van deze productlijn getoond. Op de indoor-stand A1/114 worden verschillende elementen
uit de reeks én praktische toepassingen getoond in een Mercedes-Benz Vito. Verder is er ook een
outdoor-stand (FS.911A/3) waarop een Ford Transit werd uitgerust met sectorspecifieke accessoires uit
het HD-racking gamma. Op deze stand kan de bezoeker zelf experimenteren met alle beschikbare
toepassingen.
Uiteraard worden ook andere Sortimo producten uitgebreid voorgesteld. Zo is er o.a. de SowaApp
aluminium wandbekleding die samen met een uitgebreid gamma van beugels, haken en houders voor
gereedschap en materiaal zorgt voor een perfect ingerichte werkplek. Ook het WorkMo gamma, dat een
perfecte mobiele uitbreiding voorziet van het HD racking systeem en het Sortimo TOPSystem, wat een
praktische en veilige dakbelading toelaat, worden uitgebreid voorgesteld.
Ook partners tonen toepassingen gebaseerd op het Sortimo-gamma
Liefst zes gerenommeerde partnerbedrijven tonen op de Bauma-beurs verschillende toepassingen die
gebaseerd zijn op producten uit het Sortimo gamma. Zo kan de bezoeker o.a. terecht op volgende stands:
Bomag (FS.1009), Daimler (B4.136), Fiat Professional & Gedore (B4.229), Humbaur (FN.827/5) en
Komatsu Europe International (B5.101).
Praktisch:
-

Bauma 2016 – 11 t/m 17 april 2016

-

Messe München – alle info op www.bauma.de

-

Stand Sortimo: indoor: A1/114, outdoor: FS.911A/3
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Voor meer informatie:
Sortimo Belux bvba
Nick Van Dessel – Marketing Coördinator – nvandessel@sortimo.be
Schaarbeeklei 491
1800 Vilvoorde
Tel.: +32 (0)2/355.03.70
Fax: +32 (0)2/355.03.71
www.sortimo.be – www.sortimo-shop.be

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.

