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Špeciálne úpravy vozidiel

TÉMA

Už Vaše pracovné zaradenie 
napovedá, že sa budeme roz-
právať najmä o  produktoch 
najvyššej kvality s logom SOR-
TIMO. Ide o  zariadenia, ktoré 

dokážu premeniť úžitkové vozid  lá 
na  pojazdné dielne. Mohli by sme sa 
ale ešte predtým spolu pozrieť trochu 
do minulosti, ako sa to celé začalo?

Naša fi rma existuje od roku 1992, kedy 
sme začali predávať elektrické ručné ná-
radie. Oslavujeme teda okrúhle výročie 
našej pôsobnosti. Postupne sme po-
nuku rozširovali a dnes u nás zastupu-
jeme všetky špičkové značky pôsobiace 
v tejto oblasti. Neskôr sme pribrali ďal-
šie komodity, okrem elektrického nára-
dia to boli ochranné pomôcky, elektro-
centrály, ručné dielenské náradie. V roku 

1996 sme sa začali venovať zariaďovaniu úžitkových vozidiel takými 
komponentmi, ktoré ich premieňajú na  pojazdné dielne. Rok 2011 
sa pre nás stal významným fi remným medzníkom, prestavali sme už 
2000. automobil. So značkou SORTIMO kooperujeme a zastupujeme 
ju na Slovensku od roku 2003.

Načreli sme do Vašej spolupráce so svetoznámou nemeckou  ̄ r-
mou, čo Vám prináša toto partnerstvo z hľadiska produktov?

Ide o špičkovú značku, ktorá oslávila v roku 2003 tridsiate narode-
niny. Vyrába regálové systémy a svoje zastúpenia má po celom svete. 
Už z toho vidno, že ponúkame osvedčené produkty. SORTIMO posky-
tuje kompletný systém na vybavenie vozidiel, ktorý slúži na uloženie 
a zabezpečenie náradia, náhradných súčiastok, náhradných dielcov 
a predmetov v ložnom priestore automobilov. Ide teda o komplexný 
systém, aby remeselník alebo prepravca vedel to svoje náradie a to-
var spoľahlivo prepravovať vo vozidle tak, aby neohrozil seba alebo 
niekoho iného na ceste. Okrem bezpečnosti získava majiteľ takto vy-
baveného vozidla ešte jeden dôležitý aspekt – poriadok a tým aj pre-
hľad. SORTIMO overuje bezpečnosť svojich zariadení aj v rámci crash 
testov. Zaujímavý je systém podlahy, ktorá je presne vyrezaná podľa 

profi lu ložnej plochy automobilu a systém SORTIMO sa pripevňuje 
na túto podlahu bez vŕtania do vozidla. Na bočné uchytenie pomo-
cou špeciálnych konzol slúži konštrukcia skrine vozidla, boky sa pritom 
obložia tenkostenným materiálom. Táto technológia uchytenia bola 
podrobená spomenutému nárazovému testu. Zariadenie malo hmot-
nosť 200 kg, ďalší náklad mal hmotnosť 500 kg. Pri rýchlosti 50 km/h 
sa síce materiál deformoval, ale vybavenie vozidla v žiadnom prípade 
neohrozilo posádku vozidla.

Ak by som k Vám zavítal ako zákazník, čo všetko by ste mi ponúkli?
V prvom rade musím pripomenúť, že splníme každú predstavu zá-

kazníka a ponúkame mu individuálne zariadenie presne na mieru. To 
znamená, že máme k dispozícii rôzne regály, ponúkame viaceré druhy 
uloženia, či už v podobe priehradiek, zásuviek alebo ďalších odkladacích 
možností. Pojazdnú dielňu môžeme navyše vybaviť praktickým výklop-
ným držiakom na zverák. Zákazníkovi ponúkame riešenia prostredníc-
tvom kresliaceho programu, ktorým optimalizujeme zostavu z hľadiska 
technického aj cenového. Musím zdôrazniť, že systém SORTIMO je ne-
smierne variabilný, teda existuje množstvo riešení. Objednaný systém 
dostávame do dvoch až troch týždňov, montáž trvá jeden až dva dni. 
Značná časť našej pôsobnosti sa dotýka spolupráce so spoločnosťami 
pôsobiacimi v energetike, plynárenstve a telekomunikáciách. Spolupra-
cujeme aj s predajcami úžitkových vozidiel a lízingovými spoločnosťami.

Blíži sa významné podujatie, IAA v Hannoveri. Prezradíte nám, čo 
ponúkne SORTIMO verejnosti?

Náš partner neustále vylepšuje svoju ponuku, najnovšia novinka sa 
dotýka použitia moderného kompozitného materiálu. Regály sú ľahšie, 
lepšie odolávajú pôsobeniu prostredia a umožňujú využiť vyššiu uži-
točnú hmotnosť. Aj to je dôkaz toho, že prvoradým poslaním je maxi-
málna služba zákazníkom. Za rozhovor ďakuje Jozef Beníček

Príslovečný názov Technia, spol. s r.o., signalizuje, že 
spoločnosť sa zaoberá technickými produktmi. Začína-
la predajom a servisom elektrického ručného náradia 
pre profesionálov a neskôr pridala aj oblasť, o ktorej 
bude reč v nasledujúcom rozhovore. V sídle  ̄ rmy, 
Nových Zámkoch, na moje otázky fundovane odpove-
dal Norbert Berecz, produktový manažér SORTIMO.

Špičkové riešenia s visačkou Sortimo
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