Uitgerust met een Sortimo bedrijfswageninrichting

Renault
mySortimo.nl

SR5 – voor uw Renault

my Sortimo services

Open uw gewenste configuratie op: mySortimo.nl/config-ID

Maak uw bedrijfswagen in één klaar voor gebruik!

Dankzij het unieke concept maakt SR5 maximaal gebruik van de laadruimte. Dankzij de slanke bouwwijze,
biedt SR5 u een goed overzicht in uw voertuig, waardoor u gemakkelijk bij uw gereedschappen en
materialen kunt en tijd bespaart bij het zoeken ernaar. In combinatie met diensten als my Sortimo labels
of my Sortimo inlay, garandeert SR5 een maximale productiviteit. Nu ook online beschikbaar.

Renault Kangoo Rapid vanaf Bj. 2013, Uitvoering: L1
Wielbasis (WB): 2697 mm | Normaal dak (H1) | Schuifdeur rechts | Dubbele achterdeuren
Zonder wielkastbekleding

Totaalgewicht incl. vloerplaat: 66 kg
Afmetingen (BxH): links 1.265 x 935 mm | rechts 771 x 935 mm

Renault Trafic vanaf Bj. 2014, Uitvoering: L1
Wielbasis (WB): 3098 mm | Normaal dak (H1) | Schuifdeur rechts | Dubbele achterdeuren

Config. ID: Kangoo_1
1x schuiflade
5x vakkenrekken
10x SR-BOXXen
incl. toebehoren
incl. vloerplaat

Totaalprijs: € 2.033,97*
inclusief montage

incl. toebehoren

Config. ID: Trafic_1

2x schuifladen
8x vakkenrekken
1x langmateriaalbak
1x kofferklem
11x SR-BOXXen
2x L-BOXXen
1x T-BOXX
incl. toebehoren
incl. vloerplaat

Overige voertuigen:
Config. ID
Kangoo Rapid | L1 | WB: 2697 mm
Kangoo_2
Met wielkastbekleding
Kangoo Rapid | L2 (Maxi)
WB: 3081 mm
Zonder wielkastbekleding
Kangoo_3

Opmerking: alle voertuigen zijn vanaf bj. 2013
met schuifdeur rechts, normaal dak (H1) en
dubbele achterdeuren.

Overige voertuigen:
Config. ID
Trafic | L1 | WB: 3098 mm
Normaal dak (H1) | Achterklep
Trafic_2
Trafic | L1 | WB: 3098 mm | Hoog dak (H2)
Dubbele achterdeuren
Trafic_3
Trafic | L2 | WB: 3498 mm | Normaal
dak (H1) | Dubbele achterdeuren Trafic_4
Trafic | L2 | WB: 3498 mm
Normaal dak (H1) | Achterklep
Trafic_5
Trafic | L2 | WB: 3498 mm | Hoog dak (H2)
Dubbele achterdeuren
Trafic_6

Gepersonaliseerde labels

Configureerbare inlays

Voertuigbestickering

my Sortimo labels

my Sortimo inlay

my Sortimo graphics

Zoeken naar materialen in een niet overzichtelijk voertuig kost tijd en komt onprofessioneel over. Tijd die u veel beter kunt besteden.
Verhoog uw productiviteit door middel van
gelabelde vakkenrekken, BOXXen en laden.

Ontwerp de labels direct tijdens het configureren van uw SR5 inrichting samen met één
van onze adviseurs. Zo worden ze meteen op
de juiste plaats gemonteerd. Of configureer ze
eenvoudig achteraf online en wij sturen u de
labels kant en klaar op.

Houdt u uw laden, BOXXen en koffers graag
netjes en overzichtelijk? Of vervoert u gevoelige
materialen en kostbare apparatuur die u wilt
beschermen?
Ontwerp dan een 2-kleurige schuimrubberen
inlay voor uw BOXXen, koffers of laden met
de mySortimo inlay configurator. Fotografeer
uw gereedschap, ontwerp de inlay die bij uw
wensen past en bestel deze via

Wist u dat wij ook representatieve voertuigbestickering verzorgen? Bestel deze tegelijk met
uw bedrijfswageninrichting. Laat u adviseren
door onze adviseur of ontwerp deze zelf in onze
mySortimo graphics configurator:
Selecteer het ontwerpsjabloon, upload uw logo,
voer uw contactgegevens in en met minimale
inspanning heeft u uw gepersonaliseerde
bedrijfswagenbestickering ontworpen. Deze

kunnen we tegelijkertijd aanbrengen met uw
bedrijfswageninrichting.

mySortimo.nl/inlay

mySortimo.nl/labels

mySortimo.nl/graphics

Dakdrager: Sortimo TopSystem ProSafe
• individueel online configureerbaar met zijsteun, ladderlift en accessoires
• geïntegreerd ladingbeveiligingssysteem ProSafe
• bestel direct op mySortimo.nl of vraag een offerte aan

Totaalgewicht incl. vloerplaat: 122 kg
Afmetingen (BxH): links 1.759 x 1.207 mm | rechts 1.018 x 1.105 mm

Renault Master vanaf Bj. 2010, Uitvoering: L2
Wielbasis (WB): 3682 mm | Medium-Hoog dak (H2) | Schuifdeur rechts
Dubbele achterdeuren

Totaalprijs: € 3.535,27*
inclusief montage

Config. ID: Master_1
3x schuifladen
12x vakkenrekken
1x langmateriaalbak
1x kofferklem
9x SR-BOXXen
2x L-BOXXen
3x T-BOXXen
incl. toebehoren
incl. vloerplaat

Basisset met basisstangen vanaf: € 205,79*

Opmerking: alle voertuigen zijn vanaf bj. 2014
met schuifdeur rechts en voorwielaandrijving.

Overige voertuigen:
Master | L1 | WB: 3182 mm
Normaal dak (H1)
Master | L1 | WB: 3182 mm
Medium-Hoog dak (H2)
Master | L2 | WB: 3682 mm
Hoog dak (H3)
Master | L3 | WB: 4332 mm
Medium-Hoog dak (H2)
Master | L3 | WB: 4332 mm
Hoog dak (H3)

Config. ID
Master_2

Bestel uw gewenste configuratie direct online op: mySortimo.nl/config-ID
U kunt ze indien nodig aanvullen of aanpassen. Wilt u een vrijblijvende offerte op maat, neem dan contact op met
onze klantenservice via telefoonnummer 0182 35 60 60 of e-mail naar klantenservice@sortimo.nl

Master_3
Master_4
Master_5
Master_6

Geef hier uw Config-ID in. ››
Totaalgewicht incl. vloerplaat: 186 kg
Afmetingen (BxH): links 2.500 x 1.717 mm | rechts 1.265 x 1.615 mm

Totaalprijs: € 5.153,58*
inclusief montage

Opmerking: alle voertuigen zijn vanaf bj. 2010
met schuifdeur rechts, dubbele achterdeuren en
voorwielaandrijving.

Staat uw model er niet bij? In de configurator op mySortimo.nl vindt u meerdere varianten of neem contact met ons op voor een offerte op maat.
* Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW. Alle prijzen zijn geldig op het moment van drukken en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

De bewezen standaard
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat via
telefoonnummer 0182 35 60 60 of e-mail klantenservice@sortimo.nl
Meer informatie op: mySortimo.nl/globelyst4

Maximale productiviteit en veiligheid voor elke branche!

EcoSystem – Transporteer BOXXen van sterke partners (Bosch, Hilti, etc.)
veilig in uw inrichting.

ProSafe – Geavanceerde ladingbeveiliging in de
inrichting en in het voertuig. Ook geschikt voor de
originele bevestigingspunten van de bestelwagen.

Mobiel kantoor – Sortimo AutoAssistent
• orde voor al uw papierwerk in het voertuig
• eenvoudig en snel te bevestigen met het driepuntsgordelsysteem
• zacht voor de stoelbekleding dankzij afgeronde hoeken
AutoAssistent € 98,35*
Set inclusief compartiment voor rugleuning € 144,63*
* A lle vermelde prijzen zijn excl. BTW. Alle prijzen zijn geldig op het moment van drukken
en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Onze belofte aan u!

MADE IN GERMANY

Gemaakt in Duitsland | Realistische crashtests en bewezen veiligheid | Beste kwaliteit en hoogwaardige materialen van de marktleider | De beste service dankzij een landelijk
netwerk | Voertuigbeheer in het mySortimo-account met een overzicht van alle bestellingen en voorraadlijsten | Gesprek met bedrijfswageninrichting experts en branche
collega’s via de mySortimo community | Sectorspecifiek, veelzijdig assortiment voor het voertuig en om mee te nemen naar de werkplek | Comfortabel en snel nabestellen
van accessoires en services via mySortimo.nl

Uw Renault specialist:

Alle belangrijke informatie is online voor
u beschikbaar op mySortimo.nl
Onze complete catalogus kan u downloaden op: mySortimo.nl/catalogus
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat via
telefoonnummer: 0182 35 60 60 of e-mail: klantenservice@sortimo.nl

08.2020 // Wij behouden ons het recht voor om (prijs)wijzigingen aan te brengen die de technische vooruitgang dienen; afdrukfouten en vergissingen uitgezonderd.

• kan overal worden gebruikt op de passagiersstoel of in het achtercompartiment

