
Spoločnosť TECHNIA ponúka
zákazníkom montáž už tretej
generácie zariadenia popred-

nej značky Sortimo. Jej prínosom je,
že sa k nám dováža v rozloženom
stave, čo znížilo cenu a aj to, že pod-
statne stúpla kvalita konštrukčných
komponentov: nižšou hmotnosťou,
vyššou pevnosťou a zvýšením varia-
bility, čím vzniklo viac možností za-
riadenia pre užívateľa. Ale po po-
riadku....

Nábytok na mieru
TECHNIA dokáže vybaviť zariadením
značky Sortimo prakticky akýkoľvek
automobil, od malých hatchbackov,
cez klasické sedany a kombi verzie,
až po veľkokapacitné kontajnery
a nadstavby úžitkových vozidiel. Pest-
rá je aj paleta značky Sortimo. Veľkú
časť tvoria prvky familiárne nazý vané
„nábytok“, teda rozličné skrinkové
a zásuvkové zostavy, ale k dis pozícii
sú aj prvky na bezpečné upevnenie
akéhokoľvek predmetu, dokonca aj
naloženej europalety. K dispozícii sú
ale napríklad aj bezpečné a praktic-
ké riešenia nakladania a prepravy re-
bríkov na strechách vozidiel.
Zákazník príde s predstavou, čo všet-
ko potrebuje vo svojom vozidle pre-
vážať a TECHNIA mu na to ponúkne
riešenie. Paleta účelov je ozaj pest-
rá: k zákazníkom patria stavbári,
energetici, servismani každého dru-
hu, plynári, vodári, dielenskí špe-
cialisti.... 
Zariadenie automobilu sa realistic-
ky dá nakonfigurovať pomocou 3D

kresliaceho programu, ktorý súčas-
ne s virtuálnym zariaďovaním kabí-
ny, resp. ložnej plochy, generuje aj
cenovú ponuku. V programe sú pred-
volené prakticky všetky dostupné
automobily, takže zariadenie sa kon-
figuruje presne na mieru do typu
a modelu, ktorý zákazník má, alebo
bude mať. Montáž prebehne buď
v centrále Sortimo v Nových Zám -
koch, alebo aj priamo u zákazníka,
kdekoľvek na Slovensku. 

Safety first
Už sme viackrát naznačili, že pri za-
riadení Sortimo ide predovšetkým
o bezpečnosť. Popri hrozbe voľne
uloženého zariadenia, ktoré v skri-
ni vozidla pri náraze voľne letí sme-
rom na vodiča, predstavuje riziko
aj zariadenie napevno naskrutko-
vané do podlahy. Pri náraze sa prá-
ve v týchto skrutkách naakumuluje
kinetická energia a keď sa odtrhnú,
zariadenie letí dopredu s doslova
„prakovým“ efektom. 
Toto má Sortimo ošetrené tzv. plá-

vajúcou podlahou. Tá je bez pevné-
ho naskrutkovania uložená na pô-
vodnú plechovú podlahu vozidla. Je
vyrobená z ušľachtilej fínskej brezy,
vyrezaná presne na mieru daného
modelu a potiahnutá navulkanizo-
vanou protišmykovou gumou. Do
podlahy sa montujú jednotlivé prvky
zariadenia. 
Táto podlaha je aj základom bez-
pečnosti: práve ona pri nehode po-
hltí podstatnú časť kinetickej ener-
gie nárazu. Zariadenie tak ostane
bezpečne na mieste a v mnohých prí-
padoch dokonca ostáva použiteľné

bez nutnosti opravy, alebo nanajvýš
s výmeny niektorých komponentov.
Vyššie spomenuté riadky nie sú iba
teoretickým predpokladom, ale sú
aj prakticky overené crash-testmi.
Ich výsledkom je aj certifikát TÜV. 

Ekonomika bezpečnosti
Tým, že sa zariadenie Sortimo ne-
montuje priamo do podlahy vozid-
la, a že sa aj na bočných stenách do
veľkej miery využíva vnútorné rebro-
vanie s pôvodnými otvormi bez zá-
sahu do vonkajšieho plášťa vozid-
la, nie sú nijako ohrozené pôvodné
záruky výrobcu automobilu. 
Zároveň podstatne stúpa pravdepo-
dobnosť jeho odpredaja za dobrú ce-
nu, keďže montážou zariadenia Sor-
timo sa vozidlo nepoškodzuje. Tento
fakt oceňujú nielen koncoví zákaz-
níci, ale aj spoločnosti operatívne-
ho lízingu, cez ktoré riešia zariade-
nie Sortimo viacerí veľkí klienti.
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Aby mohli plniť rôzne špecifické úlohy,
osobné i úžitkové automobily neraz
potrebujú úpravu svojho interiéru.
Práve jeho zariaďovaním sa už viac než
15 rokov na Slovensku zaoberá firma
TECHNIA.
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Zákazníkovi sa zariadenie interiéru rea -
lis ticky nakonfiguruje pomocou 3D
kresliaceho programu. 


