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Nieuw in het assortiment bij Sortimo

18/08/2016 – Een bescherming voor scheidingswanden en een wielkastbekleding … dat
zijn de nieuwigheden die Sortimo vandaag aan zijn uitgebreide assortiment voor
bedrijfsvoertuigeninrichting toevoegt.
Speciaal voor de Mercedes-Benz Vito ’14, de Renault Trafic en de Opel Vivaro ’14 biedt Sortimo
een nu ook bescherming voor scheidingswanden. Voor vele andere modellen bestond dit
reeds. Niet alleen zorgt dit toebehoren voor een doeltreffende beveiliging van de
scheidingswand in het voertuig, het geeft ook de mogelijkheid ladingen vast te sjorren dankzij de
supplementair verkrijgbare ProSafe-rails. Voor deze rails werden op twee posities immers reeds
boorgaten en inslagmoeren voorzien. Bovendien ontstaat tussen de bescherming en de
scheidingswand extra opbergruimte.
De nieuwe bekleding voor wielkasten is vervaardigd in gecoat plaatstaal, heeft een Sobogripfront en opslagvlak bovenaan. Dubbel functioneel: de wielkast is bedekt en extra opbergruimte
werd gecreëerd. In eerste instantie is de bekleding voor wielkasten enkel voor de VW T6
verkrijgbaar, maar andere modellen volgen snel.
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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.
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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.

