Persbericht – Communiqué de presse

FlexRack van Sortimo wint ‘Best of Industriepreis 2016’
09/05/2016 – Meteen bij de start van de Hannover Messe op 25 april 2016 werden de
winnaars bekendgemaakt van de industrieprijzen. Sortimo, marktleider voor de inrichting
van bedrijfsvoertuigen, sleepte met FlexRack de ‘Best of Industriepreis 2016’ in de wacht.
Het flexibele, opklapbare rek valt dus niet alleen bij de gebruikers in de smaak. Ook de jury was overtuigd
van de troeven van FlexRack, dat speciaal werd ontwikkeld om te beantwoorden aan de vereisten van
koerier- en pakketdiensten.
FlexRack is ideaal voor iedereen die nu en dan veilig grote materialen wil transporteren, maar die op
andere momenten toch rekken wenst in zijn voertuig. De innovatieve rekken worden vervaardigd uit
hoogwaardig vezelcomposietmateriaal. Hierdoor zijn ze niet alleen bijzonder licht, maar hebben ze
bovendien een extreem hoge draagkracht van 120 kg. FlexRack is compatibel met het ProSafe
ladingbeveiligingssysteem. De legvlakken hebben een variabele hellingsgraad en kunnen in de hoogte
worden versteld, voor een maximale benutting van de laadruimte.
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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.

