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SORTIMO WINT MET WORKMO ‘GERMAN DESIGN AWARD 2017’
16/11/2016 – Sortimo International kreeg de German Design Award toegekend voor haar
WorkMo mobiele werkstation, mét een speciale vermelding in de categorie transport. De
award wordt jaarlijks uitgereikt door de German Design Council en de German Brand &
Design Authorities, met als doel de positie van de designsector in de economie te
promoten.

“We zijn erg blij met deze award,” zegt woordvoerder Nick Van Dessel van Sortimo Belux. “Het
is immers onze doelstelling om onze klanten steeds de beste oplossing te bieden in functie van
een hogere productiviteit. Het is al de tweede award voor WorkMo, wat aantoont dat het product
niet alleen handig en functioneel is, maar ook innovatief op vlak van design.”
WorkMo is een transport-, organisatie- en werksysteem. De functionele module omvat een
flexibel configureerbaar, stapelbaar systeem. De verschillende elementen kunnen worden
verbonden. Het systeem is verkrijgbaar in drie breedtes en twee hoogtes.
WorkMo staat voor ‘Work Mobility’ en kreeg deze naam precies omwille van de hoge mate aan
mobiliteit en flexibiliteit. WorkMo maakt deel uit van het unieke systeemconcept van Sortimo en
is volledig compatibel met alle racksystemen voor bedrijfsvoertuigen en het BOXX-systeem.
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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.

