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MULTIPACK IS DE MULTIFUNCTIONELE RUGZAK VOOR
GEREEDSCHAP VAN SORTIMO
08/11/2016 – Deze nieuwe rugzak voor het opbergen van gereedschap is de perfecte
metgezel van alle vaklui die in de stad of op grote bouwwerven werken en bijzonder
mobiel moeten zijn. Of hij nu trappen loopt of fietst, met de MultiPack-rugzak kan de
vakman zijn gereedschap en verbruiksmaterialen ergonomisch transporteren.

De MultiPack-rugzak voor gereedschappen werd ontwikkeld in samenwerking met Deuter Sport
GmbH die op vlak van rugzakken en draagsystemen beschikt over een unieke knowhow. Deze
manier van dragen is speciaal geschikt voor onderhoudstechnici in steden die dagelijks trappen
moeten klimmen. Maar ook alle andere vaklui kunnen voordeel halen uit de veiligheid en
stabiliteit die de MultiPack biedt, vooral op bouwwerven die niet makkelijk toegankelijk zijn.
De MultiPack is het mobiele verlengstuk van het Sortimo BOXX-systeem, met als troef dat hij op
de rug gedragen wordt voor een extra makkelijk transport. In de rugzak past de inhoud van twee
L-BOXXen en een i-BOXX. Daarnaast is ruimte voorzien voor extra gereedschap en apparaten.
Optioneel is een kunststof indeling voor gereedschap, met drie speciale uitsparingen voor het
opbergen van Bosch Professional gereedschap zoals bijvoorbeeld een draadloze
schroevendraaier. Dankzij de indeling blijven de schroevendraaier, de bits en de extra batterij
netjes op hun plaats. De MultiPack heeft ook een compartiment voor documenten. Elke vakman
en onderhoudstechnicus kan zijn rugzak individueel en volgens de vereisten van de bouwwerf
uitrusten.
Interessant is de NFC-tag (Near-Field-Technology) vooraan, waarmee ook de rugzak gelinkt kan
worden met de Sortimo Refill App voor het vlot aanvullen van materiaal.
Dit doordachte draagsysteem laat toe om gedurende langere tijd moeiteloos tot 18 kg te dragen.
Een regencover beschermt de rugzak en het gereedschap bij slecht weer. Met behulp van een
speciale houder en een extra riem wordt de MultiPack veilig in het bedrijfsvoertuig geplaatst.

De MultiPack-rugzak (artikelnummer: 6000003567) kan besteld worden in de webshop, 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
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.

