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NOVÝ SYSTÉM 
ZNIŽUJE NÁKLADYfleet safety

Po štyroch rokoch prichádza
renomovaný výrobca Sortimo s novou
generáciou zariadení automobilov.
Globelyst M prináša ešte väčšiu
funkčnosť podporenú inteligentnými
materiálmi, vynovený dizajn i úsporu
hmotnosti. 
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Oproti predchádzajúcej generácii je nový sta-
vebnicový systém skriniek so zásuvkami
i regálov s policami o 19 percent ľahší, na-

miesto 182 teraz váži 156 kg. Ide o úsporu bezmála
tridsiatich kilogramov, čo v praxi znamená, že práve
o toľko viac nákladu teraz môžete do auta naložiť.
Alebo prostredníctvom zníženej hmotnosti reduku-
je spotrebu paliva a to približne o pol percenta.   
Globelyst M inteligentne spája kovové materiály,
oceľ a hliník, s plastmi a kompozitmi. Materiál sa vy-
beral vždy podľa toho, ako sa jeho pevnosť osved-
čila v konkrétnej situácii, vysvetlil FLEETu firemné
automobily Norbert Berecz zo spoločnosti Technia,
ktorá Sortimo na slovenskom trhu ponúka viac ako
15 rokov. Na police, zásuvky a všetky skrinky sa tak
použila pevná oceľ, bočné steny a stĺpiky sú z ľah-
kého hliníku, držiaky zásuviek a odkladacie priesto-
ry z vysokokvalitných plastov a ľahké a pevné dlhé
súčiastky vyrobili z kompozitov. „Použité materiály
v sebe spájajú nízku hmotnosť a extrémne vysokú
stabilitu, čím šetria palivo a chránia životné pro-
stredie,“ dodáva Norbert Berecz.                                                
Za optimalizáciou funkčnosti stojí vylepšená ergo-
nómia zásuviek s jedinečnými držiakmi z pevného
ABS plastu. Pohodlne nimi možno narábať aj v ru-
kaviciach. Vďaka dizajnu s priehľadnou stenou za-
sa vždy uvidíte, čo sa nachádza v jednotlivých S-
BOXXoch, ktoré sú  dostupné v troch rozličných
výškach, štyroch hĺbkach a troch šírkach. Nové
úchyty pre rozsiahly sortiment príslušenstva pri-
budli aj na vonkajších bočných hliníkových ste-

nách, ktoré sú posiate oválnymi dierami. Naklada-
nie predmetov uľahčuje i integrovaný pás ProSafe,
pre ktorý sú uspôsobené úchyty a háky. Nové sú
aj úchyty pre gurtne. Zásuvky v skrinkách majú sto-
percentný výsuv na teleskopických lyžinách, využí-
vať tak môžete celú ich plochu, pričom sú zaistené

automatickým uzamykaním. Navyše, otvárate a za-
tvárate jednou rukou, stačia na to dva prsty. Skrin-
ky na drobnosti a náradie sú samozrejme odníma-
teľné a prenosné. Vnútorný priestor boxov ponúka
prostredníctvom variabilného príslušenstva maxi-
málnu flexibilitu, viacero boxov môžete prostred-
níctvom klick-systému s jednoduchou rukoväťou
spojiť, stohovať a rozdeliť.

PRE VŠETKY AUTÁ
Systém pre remeselníkov či technikov sa dá na-
montovať do všetkých typov automobilov a pri-
spôsobí sa individuálnym požiadavkám klienta.
Zásahy do konštrukcie vozidla sú tak ako doteraz
minimálne. Zariadenie sa ukotvuje do bezpeč-
nostnej podlahy, ktorá je vyrezaná
podľa konkrétneho vozidla. V platnosti teda zostá-
vajú všetky záruky od výrobcu a ani pri dlhoroč-
nom používaní nehrozí korózia ako pri iných sys-
témoch, ktoré pre upevnenie vyžadujú zásah do
skeletu. To samozrejme pozitívne vplýva na zostat-
kovú hodnotu vozidla. Práve podlaha z ušľachtilej
fínskej brezy potiahnutá navulkanizovanou protiš-
mykovou gumou, v ktorej je ukotvený nábytok,
tvorí bezpečnostný základ: pri nehode pohltí pod-
statnú časť kinetickej energie nárazu. Systém ab-
solvoval  nárazové crash testy a disponuje aj certi-
fikátom TÜV. Výhodu pre flotily predstavuje aj fakt,
že vďaka modulárnemu spôsobu upevňovania je
systém viacgeneračný, ak meníte auto, vyreže sa
do neho nová podlaha a skrinky jednoducho pre-
miestnite. Variabilita Sortima zároveň zaručuje, že
do vozidla môžete kedykoľvek doplniť nové diely.
Nová zostava je pritom o desať percent lacnejšia,
ako predchádzajúca generácia.  <<

Nová 
generácia

Systém tvoria vyberateľné kufríky,
vysúvateľné police a zásuvky.   

Vďaka priehľadným stenám vidíte, čo
sa nachádza v jednotlivých S-BOXXoch.
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