bott vario3
Bilindretning

certificeret service

Startpakke

Pakkepris inkl. bundplade

2O2O

hurtig levering

S tartp akke 2O 2O
Den enestående modulopbygning af bott vario3 byder på alsidige muligheder for udvidelse af startpakken og
nøjagtig tilpasning til dine behov. Sammenklappelige arbejdsborde med skruestik, langhylde eller gasflaskeholder
er bare nogle få eksempler på dette. Også for basisudbygningen af din bil med vægbeklædninger har din bott
servicepartner nogle løsninger klar til dig.

Startpakke S til små varebiler

+
Venstre indretning B 1150 x D 376 x H 1050 mm
nn

1 bottBox-hylde med 8 bottBoxe

nn

1 Systainer³ L 187

nn

1 Systainer³ L 187 med rasterindlæg

nn

1 aluminiumshylde med skridsikker måtte og skillevægge

nn

1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og 1 rem med klemlås

nn

2 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

nn

2 dokumentholdere DIN A4

inkl.
bott vario bundplade

+
+

inkl.
Systainer³ M 112
inkl.
LED Akku-håndlampe

Højre indretning B 814 x D 376 x H 950 mm
nn

1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo / -C-)
og 2 surringsstropper (-C-)

nn

1 varioSlide skuffe med skridsikker måtte

nn

1 aluminiumshylde med skridsikker måtte og skillevæg

nn

1 bund med integreret lastsikring (-oo-)

nn

1 Surringsstropsmontering (-C-)

Artikel-nr. 70099071.19M

Systainer³ M112
nn praktisk og robust systemkuffert til
sikker og ordentlig opbevaring og transport af smådele og forbrugsmaterialer

LED batteridreven håndlampe
nn moderne LED-teknologi
nn
nn

Li-ion batteri
lampehovedet kan vippes
120° og drejes 180°

9.990,00 DKK

Startpakke M til mellemstore varebiler

+

inkl.
bott vario bundplade

Venstre indretning B 1822 x D 376 x H 1050 mm
nn

1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring (-oo- / -C-) og 5
surringsstropper (-C-)

+

inkl.
Systainer³ set

nn

1 bottBox-hylde med 8 bottBoxe

nn

1 varioSlide skuffe med skridsikker måtte

nn

1 aluklaphylde med alu drejelig klap og skridsikker måtte

nn

1 alminiumshylde med skridsikre måtter

nn

1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og alu drejelig klap

nn

1 bund med rem med klemlås (-C-)

nn

1 Systainer³ M 112 med universal-indlæg

nn

3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

nn

1 Systainer³ L 187 med rumopdeling

nn

2 dokumentholdere DIN A4

bestående af:
nn 1 Systainer³ rullebræt

Højre indretning B 1058 x D 376 x H 950 mm
nn

1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring
(-oo- / -C-) og 3 surringsstropper (-C-)

nn

3 tunglastskuffer med skridsikker måtte

nn

2 Systainer³ Organizer M 89 à 12 kasser

nn

1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og 1 drejelig aluminiumsklap

nn

1 Surringsstropsmontering (-C-)

nn

1 lastsikringsboks med 4 surringsstropper (-oo-)

Artikel-nr. 70099072.19M

15.980,00 DKK

Startpakke L til store varebiler

+

inkl.
bott vario bundplade

+

inkl.
Systainer³ Startpakke

bestående af:
nn 1x Systainer³ M 187 med rasterindlæg

Venstre indretning B 2270 x D 376 x H 1050 mm
nn

2 aluminiumshylder med skridsikre måtter, integreret lastsikring
(-C-) og 5 surringsstropper (-C-)

nn

1 bottBox-hylde med 5 bottBoxe

nn

1 aluklaphylde med alu drejelig klap og skridsikker måtte

nn

1 Systainer³ Organizer M 89 med 12 kasser

nn

1 Systainer³ M 337

nn

1 Systainer³ M 112 med universal-indlæg

nn

1 varioCart trådkurv

nn

nn

1x Systeiner³ M 237 med rumopdelingssæt

nn

1x Systeiner³ L 137 med universal-indlæg

nn

1x Systainer³ L 237

1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og
Aluminiumsdrejeklap

nn

1 bund med rem med klemlås (-C-)

nn

3 reolgavle med integreret lastsikring (-oo-)

nn

2 dokumentholdere DIN A4

Højre indretning B 1394 x D 376 x H 1050 mm
nn

1 aluminiumshylde med skridsikker måtte, integreret lastsikring
(-oo- /-C-) og 3 surringsstropper (-C-)

nn

4 tunglastskuffer med skridsikre måtter

nn

1 varioSlide skuffe med skridsikker måtte

nn

1 bund med integreret lastsikring (-oo-) og 2 alu drejelige klapper

nn

1 Surringsstropsmontering (-C-)

nn

1 lastsikringsboks med 4 surringsstropper (-oo-)

Artikel-nr. 70099073.19M

19.995,00 DKK

Tilbehør

til ladbiler

bottTainer komplette varianter
Til udnyttelse af pladsen og lastsikring på åbne lasteflader
nn

organiseret orden og lastsikring på ladet med opdeling af opbevaringsområder

nn

hurtig og ergonomisk adgang til det vigtigste udstyr gennem låger i siden, jalousi
eller indvendige skuffer uden at skulle op på ladet (afhængigt af udførelse)

nn

høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion

nn

slidstærke overflader: Sider og bund i galvaniseret stålplade,
korpus med kantbeskyttelsesprofiler

nn

Værktøj og materiale er stænkvandsbeskyttet via tætninger

nn

Tyverisikring af transportgodset med robuste låse

nn

ståfødder sikrer mod vand nedefra

nn

optimal udnyttelse af plads ved brug af vario systemdele

nn

crashtestet iht. ECE R44

nn

individuel konfiguration som alternativ til kompletvarianter

Stabilitet

Orden og komfort

■■høj stabilitet grundet robust rammekonstruktion

■■optimal organisation af opbevaringspladsen på grund af

■■slidstærke overflader: Sider og bund i galvaniseret stålplade
■■Korpus med kantbeskyttelsesprofiler

udbygning med bott vario systemkomponenter

■■Skuffeinddeling til overskuelig opbevaring af smådele
■■hurtig tilgang til det vigtigste udstyr via sidedøre, jalousier
eller indvendige skuffer uden at skulle op på ladet

Alsidighed

Beskyttelse og sikkerhed

■■alsidige udførelser med låg i aluminium-dørkplade eller jalousier af aluminium

■■nem lastsikring på ladet

■■forskellige opbevaringsopdelinger og konfigurationer

■■høj vejr- og stænkvandsbeskyttelse af værktøj og materialer

■■individuel konfiguration som alternativ til kompletvarianter

■■Tyverisikring af transportgodset med aflåselig topunktslukning
■■Ståfødder garanterer mod beskyttelse af vand nedefra

3 års garanti
Den korrekte montering af din bilindretning er afgørende for
sikkerheden for passagerer. Din servicepartner garanterer med
certifikat for en faglig korrekt montage af bott vario i din bil.

www.bott.dk
Bott-Danmark A/S, Strevelinsvej 16, 7000 Fredericia, Danmark

Hvis du allerede har godkendt brug af dine personlige
oplysninger til markedsføring, men efterfølgende har
ombestemt dig, kan du bede om annullering pr. e-mail til
bott@bott.dk.

Alle priser excl. moms og montageomkostninger. Gyldig til 31.12.2020 Ret til ændringer forbeholdes.

810 98 835

02/2020

Telefon: +45 6441 4418, bott@bott.dk

