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Roger van Dobbit TV:
Op weg naar een volgende klus met een volledig door Sortimo
ingerichte bestelwagen

20 september 2016 – “Wat je zelf doet, doe je meestal beter.” Het is het bekende motto van
professioneel klusser Roger wanneer hij voor Dobbit TV de volgende DHZ-klus klaart.
Voor het inrichten van zijn voertuig kiest hij echter bewust om het niet zelf te doen.
Daarvoor gaat hij te rade bij een vakman.
Sortimo is dé specialist in op maat gemaakte bedrijfswageninrichtingen. Roger wil
georganiseerd én veilig de baan op. Logisch dat die twee elkaar gevonden hebben!
In de demo-inrichting bij Sortimo krijgt Roger een eerste idee hoe zijn voertuig er binnenin uit
zou kunnen zien. Daarna worden de mogelijkheden overlopen om de inrichting volledig op zijn
vereisten af te stemmen. Alle materialen en gereedschappen die Roger gebruikt krijgen zo hun
vaste plek. Handig!
Zien hoe dat in zijn werk ging? Bekijk hier het filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=IZg4rRncIeI&noredirect=1
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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.

