
▸  Nový Renault Clio s dravým dizajnom
Francúzska automobilová spoločnosť Renault sa 
na  štvrtej generácii modelu Clio poriadne vybláznila. 
Na trh vstúpi vozidlo s dravým dizajnom, ktorý bez pre-
háňania okamžite upúta pozornosť. Na prvý pohľad by 
si ho človek mohol popliesť s trojdverovým automobi-
lom, ale pri dôkladnejšom pozorovaní každý zistí, že 
kľučky zadných dvier sú umiestnené vedľa skiel. Pod 
kapotou novinky sa objaví nový benzínový trojvalcový 
agregát. Renault sľubuje, že automobil bude mať veľké 
možnosti individualizácie podľa rôznorodých prianí 
zákazníkov.

Poriadok je v  tomto prípade aspektom, ktorý sa jednoznačne pri 
každodennej práci vypláca hneď po namontovaní zariadenia do au-
tomobilu. So slovom bezpečnosť sa pri zariadení SORTIMO vynára 
skutočnosť, že profesionálne zaistený náklad a  uložené náradie, 
ktoré prevážate, vám pri brzdení alebo pri prípadnom náraze nemô-
že „uštedriť“ smrteľnú ranu zozadu. Toto tvrdenie je podložené vý-
sledkami z nárazových skúšok, tzv. crash testov, vykonaných podľa 
európskych noriem na zariadení SORTIMO.
Nová generácia zariadenia servisných vozidiel s označením SORTI-
MO Globelyst M prináša ešte väčšiu funkčnosť, nový dizajn i úsporu 
hmotnosti. Stavebnicový systém skriniek so zásuvkami a  regálmi 
s policami inteligentne spája kovové materiály, oceľ a hliník s plast-
mi a  kompozitmi. Na  police, zásuvky a  všetky skrinky sa použila 
pevná oceľ, bočné steny a stĺpiky sú z ľahkého hliníka, držiaky zásu-
viek a  odkladacie priestory z  vysokokvalitných plastov a  ľahké 
a pevné dlhé súčiastky z kompozitov. Správny materiál sa vyberal 

Argumentmi pre zariadenie 
automobilu je u každého 
remeselníka jednoznačne 
bezpečnosť a poriadok, 
keďže to vyplýva z ich 
každodennej práce a zo 
skúseností zo svojho 
remesla.
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vždy podľa toho, ako sa jeho pevnosť osvedčila v konkrétnej situá-
cii. Použité materiály v sebe spájajú nízku hmotnosť a extrémne vy-
sokú pevnosť. Životnosť zariadenia môžeme definovať aj tým, že 
zariadenie SORTIMO sme premontovali až do  tretieho auta, keď 
za jedno auto považujeme jeho 4-ročný lízingový cyklus.
Medzi každodenných spokojných používateľov zariadenia SORTIMO 
patria spoločnosti z  najvýznamnejších odvetví slovenského prie-
myslu, ako je plynárenstvo, energetika, telekomunikácie a  množ-
stvo servisných a montážnych firiem až po drobných remeselníkov. 
Spoločnosť TECHNIA, spol. s r.o. disponuje vlastným predvádzacím 
automobilom, ktoré je vybavené týmto zariadením, aby každému 
záujemcovi vedeli jednoducho a  efektívne predstaviť zariadenie 
SORTIMO.
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nový mestský crossover
Subaru X- krát  VIAC AUtA

www.subaru.mikona.sk

Mikona s.r.o. — autorizovaný importér Subaru, Bratislava, tel.: 02/48 20 22 32, e-mail: subaru.info@mikona.eu
kombinovaná spotreba: 5,6 − 6,5 l/100 km, emisie CO2: 146 − 151 g/km. Vozidlo obsahuje prvky príplatkovej výbavy: metalický lak 527  €. 
Ceny sú vrátane 20 % DPH. Ilustračné foto. technické parametre a výbavy vozidla nájdete u autorizovaných partnerov Subaru a na www.subaru.mikona.sk 
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interiér 
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    Boxer motor  
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